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تظاهـر عدد غفير من جـمهور الطلـبة امام دار وزير الشبـاب والرياضة احمـد رياض العبيدي
ـقبل مـن قبل ـوسم ا ـهـدد بـعقـوبـة االسـتـبـعـاد من دوري ا للـمـطـالـبـة بـحل مـشكـلـة الـنـادي ا
ـالـيـة. ووعـد وزيـر الـشـبـاب في كـلـمـة امـام االحتـاد االســيـوي لـكـرة الـقـدم بـسـبب مـشـاكـله ا
تـظاهرين بحل ازمة النادي من خالل ارسال كتاب ضـمان الى االحتاد االسيوي يتعهد فيه ا
الـية مع الالعب خـالل فترة ثالثة أسـابيع. وأضاف الـعبيـدي ان احلكومة ال ـشاكل ا بحل ا
تتـوانى في اتخاذ أي اجراء ضد شبهات الفساد ضـد الهيئة اإلدارية للنادي وطالب أي جهة
ـسـؤولة. تـدعي بـوجود فـسـاد مـالي او اداري بتـقـد الـوثائق لـيـقـدمهـا بـدوره الى اجلـهات ا
وتابع الـوزير ان هناك اتصاالت ولقاءات مـستمرة مع رئيس نادي الطـلبة عالء كاظم مبينا ان

قرار حل اإلدارة احلالية بيد القضاء او الهيئة العامة للنادي.
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يواصل نـادي الكـهربـاء بكـرة القدم
ـعــسـكـره حتــضـيــراته الـيــومـيــة 
ـقـام حـالـيـا في مـديـنـة الـتـدريـبي ا

انـطـالـيـا الـتـركـيـة بـحضـور جـمـيع
ـديــر الـفـني الالعـبــ في قـائــمـة ا
عبـاس عـطـيـة بـاسـتـثـنـاء احملـترف
الـــكـــامـــيـــروني مـــونــدي الـــذي من

ــــؤمل ان يـــلـــتــــحق في غـــضـــون ا
. واكـد مــشـرف ــقـبــلــ الــيـومــ ا
الــــــفـــــريـق حـــــســــــ زهـــــراوي أن
الوحـدات التدريـبيـة جتري وفق ما

الك التدريبي حيث شملت اعد له ا
عـدد من تـمــارين الـلـيـاقــة الـبـدنـيـة
ـــطــــاولـــة والـــســــرعـــة وبـــواقع وا
وحــدتـ تـدريـبـيـة في الـيـوم االول

والــــثـــــانـي وأضــــاف أن تـــــواجــــد
العب اجلـيدة في مـدينـة انطـاليا ا
ثـالية للتدريب فضالً عن االجواء ا
ســاعـــدت الـالعـــبــ عـــلـى تـــقــد
االفـضل خالل الوحـدات التـدريبـية
لـكن في نفـس الوقت عـلـيهم اثـبات
جـــدارتـــهـم في ارتـــداء الـــقـــمـــيص
الـبـرتقـالي خـصـوصاً اجلـدد مـنهم
بعـد الفـرصة الكـبيـرة التي منـحها
درب عباس عطية لتمثيل الفريق ا
ـقبل. من جـهته أجري وسم ا في ا
رئيس الهيئة االدارية علي االسدي
ـشــرف الـفـريق اتـصــاال هـاتـفــيـا 
وذلـك لالطـــمـــئـــنــان عـــلـى اوضــاع
سـتلزمات الالعب وتـوفير كـافة ا
عسـكر.  كـما أكد للـفريق في هـذا ا
خالل االتـصــال الـهـاتـفي عـلى دعم
الهيئة االداريـة جلميع فرق النادي
وفي مقدمتها الفريق الكروي الذي
يــنــتــظـــره اســتــحــقــاقــات كــبــيــرة
لـتـحـقـيق طـمـوحـات جـمـيع مـحبي
سيرة الناجحة النادي ومواصلة ا
التي جعلت من الـفريق الفتي رقماً
صـــعــــبـــاً عــــلى خــــارطـــة الـــدوري
الــــعـــراقـي. وأثـــنى االســــدي عـــلى
الـــتـــزام جـــمــــيع اعـــضـــاء الـــوفـــد
مــوضــحــا أهــمـيــة تــظــافــر جــمـيع
اجلــهـــود من اجل تــقـــد االفــضل

خالل االيام القادمة.

جانب من بطولة العرب للناشئ بالريشة الطائرة
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توج منتخب شباب
العراق بلقب بطولة
غربي اسيا بعد
تفوقه على نظيره
االماراتي

ية تمكن من قلب تـأخره بهدف امـام السا
الى فـوز مـثـيـر بـثالثـة أهـداف لـواحـد في
مستهل مشـواره ببطولة  مـحمد السادس
لإلبطال بكـرة القدم ليـضع قدما في الدور
قـبل  16في الـلـقـاء الـذي شـهـده مـلـعب ا
كـــربالء اخلـــمـــيس لـــيـــعــــكس قـــدرته في
التعامل مع  لـقاء غير سـهل وفي ان يغير
ـية عن من مـسارهـا  الـذي افـتـتـحه الـسـا
طــريق مــســـاعــد نــدا مـن ركــلــة جــزاء د8
بـعـدمـا انـدفع الـفـريق الـضـيف  مـهـاجـمـا
فاجأة اجلوية وافتتاح وكان له ما اراد 
الــتــســـجــيل بـــوقت مــريـح   ســاعــده الى
السـيـطـرة النـسـبـية  وكـاد ان يـعـزز هدفه
إمـام أكــثــر من فـرصــة قــبل ان يـســتــفـيق
اجلوية ويـغيـر من مسـار اللـعب تدريـجيا
عـروفـ وتمـتـعهم عبـر خـبرة الالعـبـ ا
ــرونـة وارتــفــاع  االداء واالنــتــقــال الى
ــيـة وجنـحــوا في الـضـغط مـنـطـقــة الـسـا
ونـقل الــكــرة بـشــكل مـنــظم عــبـر خــطـوط
عــادت لــلــعب بــشــكل واضح مع االصــرار
عـلى حتـقـيق الـتـعـادل الـذي جاء بـالـوقت
طـلوب عـنـدما تـمكـن  زاهر مـيداني  من ا
الـتـسـجـيـلد  45ويـدرك الـتـعـادل لـلـجـوية
الذي تنفس الصعـداء قبل الذهاب للراحة
وفي وضع اخــتــلـف مع الــدخــول إلكــمــال
درب كما يقولون الشوط الثاني  شوط ا
ان الفريق بقدراته  عـندما استحوذ  وإل
عـلى الــكــرة والــعـمل عــلى خــلق الــفـرص
ــيـة احلـقــيــقـيــة  مــسـتــغال تــراجع الــسـا
والرغبة في انهاء اللقاء بالتعادل  قبل ان
تــظــهــر خــطــوطه مــفــكــكــة ووقع الــدفــاع
بأخطاء ما اثـمر عن تسجـيل هدف التقدم
لـلـجـويـة بـعد مـرور دقـيـقـتـ عـلـى بـداية
احلــصــة الـــثــانـــيــة  مــا رفـع من حــظــوظ
ــبــادرة واسـتــمـر الـفــريق الــذي  خـطف ا
مسيطـرا على أجواء الـلعب وكان األفضل
ـيــة يــتـفــكك مع مـرور بـعــدمـا  بــدا الـســا
الــوقـت فــضال
عن األخــــطـــاء
واللجوء للعب
الدفـاعـي ما جـعل
مـن اجلــــــــــــويــــــــــــة ان
يسيـطر في مـجمل وقت
الشوط الثاني  عندما  عزز تقدمه بالهدف
الثالث عن طريق حسن جبار د 60يقضي
على امال الضـيوف  بعـد تفوق وأفـضلية
ــنــطــقـة واضــحــة  واســتــمـرار الــلــعـب 
السلمـية وكاد ان يضـيف هدفا رابـعا بعد
اطبـاق السـيـطرة والـظـهور اجلـيد وإدارة
األمـــــــــور ومـن خـالل  اداء الالعـــــــــبـــــــــ

شاركـات  وأبرزها بـطولة كـاس العالم وا
وحتقيق  الـتأهل الثانـي. نعم حقـقنا لقب
مقـبول ومنـاسب حـيث بطـولة غـرب اسيا
في مـشــاركـة لــفــرق عـربــيـة مــهـمــة حـيث
ـا تمـتـلكه من اإلمارات وقـطـر والبـحـرين 
إمـكـانــات عـالـيـة وبــنى حتـتــيـة ومـدربـ
أجانب وال يـنقـصهـا شيء لكـنهـا ال تخـلو
من الــفــوائــد في عـــنــدمــا  وضع عــدد من
العب الالعـبــ اقــدامـهم ألول مــرة  في ا
وفي بـطــولــة خـارجــيــة اكـثــر مــا  تـواجه
ـبـاريـات الـتي فـرقـنـا  اخملتـلـفـة مـشـاكل ا
تصـطدم بالـنتـائج السـلبـية لـكن  منـتخب
الشباب قدم مـا عليه برغم انه  لعب حتت
ــبـــاريـــات  خــصـــوصـــا  نــصف ضــغـط ا
الــــنـــــهـــــائي وكـــــيف انـــــتـــــهت الـــــركالت
الـتـرجـيـحــيـة بـعـد اعــادة احـداهـا مـرتـ
لـكـنهـا فـتـحـت الطـريـق ومـواصـلتـه بـثـقة
ـعنـوية عالـية ومـنـحت الالعبـ احلالـة ا
ـباراة مع وكأنـهم تعـلـموا من درس تـلك ا
ـنـتـخب اإلخـوة  األردنـيـ الـتي دعــمت ا
بـســرعــة لــلــدخـول فـي نـهــائي الــبــطــولـة
ليـقدمـوا مبـاراة جـدية بـكل معـنى الـكلـمة
وحـسم الـنـتيـجـة بـركالت الـتـرجـيح الـتي
سددهـا الالعـبـ بـتـركـيـز وثـقـة عـالـيـت
وكان لسـان حالـهم يقـول علـينـا ان نخرج
بـالــفـوز ونــعـود بــكــاس  الـبــطـولــة الـذي
اشــعل مــنــصـات الــتــواصـل االجـتــمــاعي
والـــقــــنــــوات الـــريــــاضـــيــــة وفي حــــديث
هارات جيدة سيستمر  لتمتع الالعب  
واداء مهاري  والسيـطرة على األمور رغم
نـكسـة الـلـقـاء االول مع االمـارات  لـكن كل
ــهــمــة كــمــا شيء تــغــيــر  قــبل ان تــعــد ا
ـكن شـاهدنـاهـا  لـتـعم الـفـرحـة  الـتي ال 
وصــفـــهـــا  في حلـــظــات الـــفـــوز وتـــســلم
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اجناز جـيـد  لفـريق الـقوة اجلـويـة عنـدما

لــتــدعم مـــهــمــة الــفـــريق من خالل إجــادة
الالعبـ  كـرار حسـ  وعـبـد الله مـحـمد
ومنتظر عبد اللـه وحس جاسم التسديد
 وقـبـلـهم تـصـدي احلـارس لـركـلـة واخرى
ردها القائم ليـخرج الفريق بلـقب البطولة
في فرحة  غـامرة كـبيرة  بـعد حـصد  لقب
النسخة االولى للبطولة  وفي اداء واضح
 عكـست عن قوتـهـا  ورغبـتـها في حتـقيق
االنتـصار والـلـقب  بعـدمـا شاهـدنـا فريـقا
ـثــابــة عـائــلــة  قــدمت كل شيء من اجل
الوصول للنهائي قبل ان تثار من األشقاء
 الـذين ســبق وتــغــلـبــوا عــلـيــنــا بـأربــعـة
أهداف لـهدف  والـعودة بـلقب  مـهم امام
وضع صــعب ومــرتــبـك لــلــمــنــتــخب قــبل
الــذهـــاب الى فـــلــســـطـــ الــتي كـــتب في
ارضها اجنازا كرويا سيبقى احلديث عنه
الى ح ألكثر من سبب ليس ألنـنا حققنا
الـــلــقـب لـــكن هـــنـــالك اشـــيـــاء اهم حـــيث
ـشــاركــة  والـلــعب  بــأعـمــار صــحـيــحـة ا
وتـقـد أداء جيـدا واحلـصـول عـلـى اكـثر
من وجه  قــادر عــلـى الــتــقــدم والــوصــول
واللعب في فرق االندية وبعدها للمنتخب
ـنـتخب الوطـني واالهم هـنـا ان يـخـضع ا
الى فــتـــرة عــمل  حـــقــيـــقــيــة اســـتــعــدادا
للـمـشـاركة بـبـطـولة شـبـاب اسـيا الـقـادمة
همة الصعبة التي تختلف كليا عن غرب ا
اســيــا  امـــام  مــواجـــهــة فــرق مـــتــطــورة
وتـتــطــور  وتـســيــر بــاالجتـاه الــصــحـيح
وعـلـينـا ان نـغـتـنـم فرصـة احلـصـول عـلى
ذكور  إلخضـاع الفريق الى  فترة اللقب ا
عــــمل مــــتــــكــــامــــلــــة من حــــيـث  االعـــداد
ـبـاريــات الـتـجـريــبـيـة ودعــمه بـوجـوه وا
ــا لم تــتــاح الــفـرصــة لــلــمـدرب اخـرى ر
قحـطان جـثـير  دعـوتـها والـشيء بـالشيء
ـدرب نــفـسه ان يـتــعـامل مع يـذكـر عــلى ا
االمور بشكل اخر  بعد الذي حصل بعدما
ابـعـد عـن الـفـريـق ثالث مـبــاريـات قـبل ان
يظـهـر الـبـدالء من اجلهـاز  الـفـني  بـنفس
ـكن قبوله احلال وهذا امـر مرفوض وال 
حتت أي مـسـوغ خــصـوصــا وان اجلـهـاز
الفني يـتعامل مع وجـوه  جديدة يـفترض
ــدرب  ومـســاعـديه في ان ان تـتــعـلم من ا
يـبــتــعـدوا عن االنــفــعـاالت والــتــعـامل مع
ـكن اإلحـداث  بــشـكل مــهـني وفــني  وال 
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مـهم جـدا ان يــتم الـتــعـرف عــلى الـوجـوه
الــواعـــدة  الـــتي فـــرضت نـــفـــســهـــا  رغم
اإلرهـاق ومـشــاكل الـســفـر وتـأخــر تـامـ
ــشــاركـة  فـي جتـربــة مــتـوقع ان اجـواء ا
تنعكس على   طموحات  الالعب في ظل
رغبـتـهم  وانـدفـاعـهم  والـبحث عن
فـرصــة الــلــعب فـي األنــديـة
ـنتخب األول الكبـيرة وا
وسط طموحات التألق
ـذكورة شـاركة ا بعـد ا
ـؤمل ان تـعــطي دفـعـة ا
لــلــفــريق  وسط مــهــمــة
اإلعــداد لـــلـــمـــشـــاركــة
بـبـطــولـة مــنـتــخـبـات
شبـاب اسـيـا الـقـادمة
وعليـنا ان ال نسـتعجل
الـــنـــتـــائـج بل  تـــعـــزيـــز
الـوجــوه الــشـابــة  في ظل
رتـبك للـمنتـخبات الوضع ا
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حـقق مــنــتـخـب  شـبــابــنـا الــوطــني  لـقب
بطولة كاس غرب اسيا  لـلشباب بنسخته
االولى بـتـغـلــبه في الـلـقـاء الــنـهـائي عـلى
مـــــنــــــتــــــخب االمــــــارات بـــــفــــــارق ركالت
اجلـــــــــزاء  2\4 في نهائي البطولة التي
تولى  احتاد الكرة الفـلسطيني  تـنظيمها
بـاراة النـهائـية جناح بـعدمـا انتـقل الى ا
امس االول اجلمعة اثر فوزه على منتخب
االردن بــــــفــــــارق  ركـالت اجلــــــزاء الــــــتي
ـنتـخـبـنا فـي النـصف الـنـهائي ابتـسـمت 
قــبل ان  تـــدعــمه مـــرة اخــرى في مـــهــمــة
حاسـمة  عـاد من خاللـهـا بكـاس الـبطـولة
ـشــاركــة الــصــعـبــة  من كل رغم ظــروف ا
جوانبها   ومنع ثـالثة العب من الدخول
 لكن كل شيء جـاء بـالفـرح الغـامـر بعـدما
جنح الالعبـ في حـسم االمور فـي مهـمة
شاكل لم تكن سهـله  جتاوزوا فيهـا كل  ا
جريـا عـلى الـعـادة بـسـبب سـوء االهـتـمام
بالفـئات الـعمريـة رغم  كونـها تـشكل قادة
ذكورة ـشاركـة ا اللـعبة واالهـم ان تأتي ا
بأعمـار صحـيحـة وحقـيقـية وهذا أهم من
اللـقب  ألنـها تـدخل في عـملـيـة التـخـطيط
سار  بعد للمستقبل وان يأتي تصحيح ا
مـعــاجلــة االخــطــاء البل الــفـضــائح الــتي
شـاركات الـسابـقة ومـا تركته من رافقت ا
عالمـات اســتـفـهــام امـام  احلــصـول عـلى
بـطـوالت وهمـيـة تـفـاخـر بـهـا الـبـعض من
ــدربــ لــكن مــهم جــدا ان  تــعــود فــرق ا
سار الـصحيح بعد الفئات العـمرية الى ا
فترة  تـزيف اعمـار  العب  اخـذوا فرصة
غـيـرهم وفي كل االحــوال كـانت اخلـسـارة
مـضـاعـفـة لـكن مــهم ان تـتـوقف مـثل هـذه
طـلوب االخطـاء والتـوجه نـحول الـعـمل ا
ولـو مـتـأخـر وان نـعـطي الـفـرصـة لـهـؤالء
ــا  يــتــطـــابق  مع اعــمــارهم الالعــبــ  
الـتي تــتـيح لــهم الــلـعب ولــيس كـمــا كـان
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هديـة جـمـيـلـة  قـدمـتهـا مـجـمـوعـة العـب
غـضــة فـتــيــة الى الــكـرة الــعـراقــيــة الـتي
ســتــســاعــد في تـــأســيس قــاعــدة كــرويــة
وستساعد على حتـس  االمور ألننا نرى
هم ان الفوز ببطولة غرب اسيا بالشيء ا
ـطـلوب جدا بـعـدمـا قـدم الالعـبـ االداء ا
في مـهمـة  صـعـبـة تـبـادل فيـهـا الـفـريـقان
الـسـيـطـرة عـلى  مـسـار الـلـعب وواصـلـوا
تــقــد مــا عــلــيــهم في اداء مــقــبــول رغم
نتـخبنا بعد طرد الالعب النقص العددي 
درب على حس عـبد  الرزاق   ووجـود ا
ـــدرجـــات لـــكن الالعـــبـــ جنـــحـــوا في ا

ـتـبقي مع التـعـامل  مع الـوقت ا
تــــصــــاعــــد نــــشــــاط الــــفــــريق
اإلماراتي الذي كاد ان يحسم
االمـور من كـرة قـويـة  ردها
احلــــارس احــــمــــد شــــاكـــر
بـصــعـوبــة الـذي كـان وراء
جـــــر الــــــلـــــقـــــاء لــــــركالت
الترجـيحـية الـتي حصلت
مرة اخرى  مـباشـرة  بعد
عبور االردن   وحتقيق
الــــفـــــوز والـــــلـــــقب

ــســتـوى  والــلــعب من دون واالرتـقــاء بــا
ية التي اخطاء  في استغالله حلالة السا
تـغيـرت  كـثـيـرا   من دون ردة فـعـل  تـذكر
بعـد تلـقي الـهـدف الثـالث الـذي زاد كثـيرا
من انــدفــاع  العــبي اجلــويــة والــتــصـرف
بشكـل جيـد سواء في الـدفاع  ونقـل الكرة
الى مــنــطــقــة الــفـــريق الــضــيف  من دون
نطـقة الوسط صعوبـات بفضل الـتحـكم 
ـسانـدة الكـبيرة وتركـيز الالعـب وسط ا
جلــمـهــورهـم الـذي تــابـع اولى مــبــاريـات
ـوسم واخلـروج بــفـرحـة غـامــرة بـعـدمـا ا
افتتاحه اجلـوية بالـفوز الكـبير وبـانتظار
قبل  في الرابع والعشرين خوض اللقاء ا
من الـــشـــهـــر احلـــالي في الـــكـــويت  قـــبل
الدخول في مباريات الدوري  في مواجهة
االمانة  ومهم ان يـعود اجلوية لـلبطوالت
ــوسم اجلـديـد اخلـارجـيــة وان يـســتـهل ا
بـثــقــة ورغــبــة وفي فــرحــة مــشــتـركــة مع
جـمــهــوره  في نــتــيـجــة كــشف فــيــهـا عن
ـشـاركات  الـقـادمة استـعـداداته خلوض ا
في ظل اجـواء اإلعداد الـتي امـنـتـها ادارة
الـنــادي عــنــدمــا عــززت صــفــوف الـفــريق
بانـتـداب عـدد من الالعـب الـشـبـاب التي
من شـــانـــهـــا ان تــدعـم  خـــطــوط الـــلـــعب
سـتوى والتـعويل عـليـهم في  االرتـقاء بـا
من خالل ايجاد الـبدائل ومن شان ذلك ان
يحقق االستقرار وتـدارك مشاكل الالعب
الـــتي أدت الى خـــســـارة جـــمـــيـع ألـــقــاب
وسم األخيـر  لكن مـهم ان  تأخذ اإلدارة ا
األمــور عـــلى مـــحـــمل اجلــد  الســـتـــعــادة
ـنافـسـات كـونه أحدا الفـريق الى مـسـار ا
قطاب الكرة العراقية وما حققه في الفترة
األخيـرة من  الـقـاب حـيث بـطـولـة االحتاد
األسيـوي ثالث مرات مـتتـالية اضـافة الى
لقب كاس العالم  الـعسكري ودوري الكرة
احملــلي قـــبل ان يــؤكـــد  بــدايـــة مــشــواره
طـلـوبة في القـادم في حتـقيق الـنـتيـجـة ا
بـطـولـة مـهـمـة يــأمل ان يـنـتـقل الى الـدور
االخر  عـبـر  لـقاء الـذهـاب الـذي مـهم جدا
ان  يستعـد له الفـريق بعد عـودة عناصره
نـتـخب الـوطني  وقـبـلـها االسـتـفادة من ا
من الــفــوز الـــكــبــيــر  الـــذي  رفع احلــالــة
عـنويـة  وتوطـيد الـعالقة مع النـفسيـة وا
وسم األنصار الذين تركوا ما حصل في ا
ـاضي خـلف ظـهـورهم والـتـوجه بـرغـبـة ا
ــؤازرة  الــفــريق   نــحــو خـوض كـبــيــرة 
الــلــقـــاء الــقــادم وقـــبــلــهـــا  الــدخــول  في
مباريات الدوري احمللـي واهتمام  الفريق
ـوسمـ متـتال به بعـدما خـسر الـلقب  
واحلال لبطولة الكاس وكذلك اخلروج من

دوري ابـطـال اسـيـا لـكن  يـبـدو ان االدارة
تـعـلـمت الـدرس فـتـوجـهت بـقـوة  الـتـهـيؤ
ــوسم الــقــادم  بــاهــتــمــام من خالل الى ا
انتداب عدد من الـوجوه الواعدة   قبل ان
يأتي الـفـوز  لـدعم األمور بـعـداك ثـر الذي
اسـعــد اهل الــفـريـق والـشــارع الــريـاضي
واالهم ان يـأتي قــبل لـقــاء مـنــتـخـبــنـا مع
ــا يــظــمه الــبــحــرين اخلــمــيـس الــقــادم  
ـــنـــتـــخب اجلـــويـــة من عـــدد من العـــبي ا
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سقط بطل الـدوري الشرطة عـلى عماه في
اول ظـهــور له بــعــد احلــصــول عـلـى لـقب
وسم االخـيـر  مع  تعـزيـز صفـوفه بـعدد ا
من الالعـبـ   عــنـدمـا خــسـر امـام  نـادي
الـكــويت بــهـدف  مــقـابـل ثالثـة ألصــحـاب
االرض تـنـاوب علـى تـسـجـيلـهـا الـالعـب
يـوسف نـاصـر من ركـلـة جـزاء د 4قبل ان
يــعــززه ريــبــو كــالــديـرون د  30ثم قـلص
مروان حسـ النـتيـجة بـهدف راسي اخر
دقــيـــقـــة من الـــشـــوط االول   ولم تـــنــجح
مـــحـــاوالت العــــبي الـــشــــرطـــة من  ادراك
الــتــعــادل  بــســبب ضــعف  الــتــعــامل مع
الـفـرص اخلــطـيـرة   بـعــدمـا ظـهــر بـشـكل
مختلف في الربع االول من الشوط الثاني
 وسط توقعات  الـوصول للـتعادل قبل ان
يـفــســد يــوسف نــاصــر جــهــود الــشــرطـة
عنـدمـا عـزز تـقـدم فريـقه بـالـهـدف  الـثالث
اخر الوقت  ليرفع  حـظوظه  قبل االنتقال
ـلـعب كـربالء  والـلــعب بـأكـثـر من خـيـار  
ـهمـة واالنتـقـال للـدور الـقادم في ألنهـاء ا
وقت وضع الــشـرطــة نــفـسـه في مـشــكــلـة
نـتـيـجـة الـلـقـاء احلـاسم بـعـدمـا   تـعـقـدت
األمـور  بــعــد أكــثــر عــنــدمــا اهــدر هـداف
الــدوري  عالء عــبــد الــزهــرة ركــلــة جــزاء
زادت الطـ بـله  بوجه الـفـريق   وأربكت
من حـسـابـات مـدربه امـام خـوض  الـلـقـاء
القـادم الـذي  سـيـكـون صـعـبـا  امـام فارق
األهــداف  بــعــدمــا زاد مـن  فــشل  فــرقــنــا
ــبـــاريــات اخملــتـــلــفـــة في كــســـر عــقـــدة ا
اخلارجـيـة الـتي اكـثر مـا تـخـرج دوما عن
السـيطـرة رغم  ان الـفريق لـعب بـتشـكيـلة
ــنــتــخب الــوطــني مــدجــجــة بــأســلــحــة ا
وأسماء معـروفة لكنـها كانت  مـخيبة  في
اداء لم يـرتق لـســمـعـة بــطل الـدوري بـعـد
العـودة للـمشاركـات اخلارجـية ومـهم جدا
ستوى فـي ظل وجود العدد ان يتحسـن ا
ـا فـيـها مـن جتلس الكـبـيـر من األسـمـاء 
على دكة االحـتيـاط قبل مـواجهـة   مباراة

اإلياب.
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ـاضي ســيـلـمـس حـراكـا ــا شـهــده االسـبــوع ا ــتـابع  ا
كــرويــا عــراقــيــا ابـرزه الــعــديــد من االنــديــة الى جــانب
نـتـخب الـشبـابي وهي تـخـوض غـمار مـنـافـساتـهـا ب ا
نــتــائج مــتـذبــذبــة تــعــكس جــهــودهــا واوراقـهــا في تــلك

احملافل..
فـمن بـ مشـاركـة بـاهـتـة لـفـريق نـادي الـزوراء وشـباكه
غربي والتي بينت مستوى ثـقلة بأهداف فريق طنجـة ا ا
فـريق جماهيـري عراقي وقدرته عـلى التنـافس في بطولة
ـشـاركــة فـيـهـا واالسـتـعـداد لـلـدوري عـربــيـة تـسـنى له ا
قبلة من خالل تلـك البطولة التي افرزت فارقا بنـسخته ا
كـرويـا مــلـمـوسـا بـ االنـديـة الـعــراقـيـة وبـ نـظـيـراتـهـا
ـا ـنـافـسـات في الـدوريـات االفـريـقـيـة  الـعــربـيـة وقـوة ا
يــعـزز الــصــورة واالنــطـبــاع بــالــعـودة لــتــقــلـيب االوراق
والبـحث عن معـطيات مـهمة لـلدفع بواقع الـكرة العـراقية

وانتشاله من مستوى االهتزاز الذي عانت منه..
امـا فريق اجلـوية  الـذي جنح في وضع نـتيـجـة عريـضة
ـيـة الـكـويــتي  فـهـو ايـضـا بـحـاجـة الى فـي مـرمى الـسـا
ا جهـود اوفر للمواصلة وحتقيق النتائج الالفتة التي ر
تــعـالج قـصــورا كـرويـا عـراقــيـا  عـانت مـنـه تـلك االنـديـة
بـسـبب غـيـابـهـا عن الـبـطـوالت ذات الـطـابع الـعـربي الى
جــانب مـشــاركـته بــالـبــطـوالت االســيـويــة والـتي انــتـهت
ـوسم الذي يـوشك على مـغامرتـها عـند حـد مبـكر  في ا
الـنهـايـة  وذات الـكالم يـنطـبق عـلى واقع فـريق الـشـرطة
ـهـمـة الـتي من ـنـافـسـة وحتـقـيق الـنـتـائج ا وقـدرته في ا
شانـهـا ان تتـحـدث بتـفـصيل كـبـير عـمـا يعـتـري الدوري
ــدى ــشــاركــات ا ــكن ان تــكــون لــتـــلك ا الــعــراقـي  و
االفضـل في دراسة سـلـبـيـات تـلك الـبـطولـة ومـعـاجلـتـها
فــضال عــمـا حتــفل به مـن ايـجــابــيــات يـنــبــغي الــتـوقف

عندها..
ومن بـ تـلك االيـجابـيـات بـروز مـنـتـخب شـبابـي  ابدعه
الحــظــات الـتـي شـابت الــدوري الــعــراقي بــالـرغـم من ا
ـنـتـخب بـالـنـسـخـة االولـى لـلـبـطـولة مـشـاركـة مـثل هـذا ا
نتخبات  غربي اسيا والتي اقيمت الشـبابية  اخلاصة 
بكرة التي على ملعب رام الله في فلسط  فاخلسارة ا
ـنـتـخـب وبـنـتـيـجـة كـبـيـرة قـوامـهـا اربـعة مـني بـهـا ذلك ا
ـنـتــخب االمـاراتي لم تــثـنه عـلى اهــداف لـهـدفــ امـام ا
ـشـوار وحتـفـيـز الالعـبـ  من جـانب مـدربـهم اكـمـال  ا
قحـطـان جـثيـر في جتـاوز تـلك الـكبـوة  والـظـفـر بنـتـيـجة
ـنـتـخـب الـبـحـريـني  لـكن كـانت ـبــاراة الـتـالـيـة  امـام ا ا
ـبـاراة االولى وقـع كـبـيـر من جــانب الالعـبـ لــنـتـيـجــة ا
سواء بارتكاب االخطاء  واالندفاع واحلماس الزائد الي
اسـتثـمـره االماراتـيـ المتـصـاص ذلك الزخم  وتـكـثيف
رتـدة القـتنـاص  النـتيـجة الـكبـيرة  بـرغم ما الهـجمـات ا
ـبــاراة من اخــطــاء حتـكــيــمــيـة  بــاإلضــافـة شــاب تـلـك ا
ــسـؤولــيـة احلــارس الـذي ايــضــا يـســال عن جـانب من
نتخب االهداف الـتي منيت فيها شبـاكه السيما  هدف ا
االردني فـي مــبـــاراة نــصف الـــنــهـــائي والـــذي جــاء من
مـسـافـة بـعــيـدة  لم يـنـجح في الـتـعـامل مـعـهـا  فـسـكـنت
الـشبـاك معـلنـة عن الـهدف االول  الـذي حلسن احلظ لم
يــزرع الـيـاس في نـفـوس العـبي مـنـتـخـبـنـا بل ضـاعـفـوا
همـتـهم  في تـعديل الـنـتيـجـة  وحظـوا بـتلك الـفـرصة في
باراة دقـائق الشوط االول االخـيرة ولـينجـحوا في جـر ا
الى ركالت احلظ الـترجـيحيـة الي ابتـسمت لـهم  بفضل
التـصدي الرائع للحارس احمد شاكر  والذي فيما يبدو
جنح عن الـتكـفيـر عن اخـطائه الـسابـقـة  عبـر  تصـدياته

باراة.. التي ابرزها في  تلك ا
حـراك عراقي الفت  تقوم به االندية  العراقية الى جانب
نـتـخب الـشـبابـي وكلـهـا تـصب في  مـضاعـفـة  جـهود ا
ـنـتـخب الـعـراقـي الـذي يـسـتعـد بـشـكـل جـدي لـلـظـهور ا
الالئق في اول  مـباراة يخـوضها  مـطلع الشـهر احلالي
ـنتخب الـبحريـني وكل اآلمال تبـدو معلـقة  بأقدام ضد ا
الالعـب الـى جانب الـطـاقم الـتـدريـبي  لتـجـاوز اخـفـاقة
ـنتخب نـتخب ضد ا فـاجئة الـتي مني بهـا ا اخلسـارة ا
ـبـاراة النـهـائـيـة لـلـنسـخـة الـتـاسـعة من الـبـحـريـني في ا
العب بـطولـة غـربي اسـيـا الـتي اخـتـتـمت مـؤخرا عـلى ا
كن ثـابة درس مـفيـد  العـراقيـة  لتـبدو تـلك اخلسـارة 
جتـاوزه واسـتـيـعــاب مـا حـفل به من مالحـظـات ودروس
يـنبغي الـتأمل فيـها لتالفـيها في  اطار
ـبـاراة االولى  والـتي تـعـلق عـلـيـهـا ا
اآلمـــال حلـــصــد نـــقـــاطـــهــا الـــثالث
واكـمال الـتـصفـيـات بشـعـار واحد
وال غـيـره وهــو حتـقـيق الـفـوز دون

سواه..
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ــركــز ــنـــتــخب الـــعــراقي بـــا حـل ا
الرابع في البطـولة العربيـة الثانية
لـلـنـاشئـ بـالـريشـة الـطـائرة حتت
عام في الـتي اختـتمت في 17و 15
شـاركة الـعاصـمة األردنـيـة عمـان 
10دول في  8العبـا والعـبة من  61
مسابـقات شمـلت الفردي والزوجي
والـــــــــزوجـي اخملـــــــــتـــــــــلـط لألوالد
والفـتيات حتت  15و 17عام وسط
. ـشـارك مـنـافسـة جـيـدة من قبل ا
وأحــرز الــعــراق 4 مـــيــدالــيــات من
بينها ذهبـية حققها كال من يوسف
احلـمـيــري ويـوسف مـحــمـد خـضـر
(زوجي األوالد حتت 17) باإلضـافة
. وتـربـعت الى فـضـيـة وبـرونـزيـتـ
االردن عـلى عـرش الـبـطـولـة بـعـدما
تــصــدرت جـــدول الــتــرتــيب الــعــام
ـلـونـة في الـبـطـولـة لـلـمـيـدالـيــات ا
الــتي اخـتـتـمت عــلى أرضـهـا حـيث
حصـلت على  13مـيدالـيـة متـنـوعة
من بـيـنـها  5مـيـدالـيـات ذهـبـية و3
مــيـدالـيــات فـضـيـة و 5بـرونـزيـات
ـركـز وجــاء مـنـتـخب اجلـزائـر في ا
الـــثــــاني بـــعــــد حـــصـــولـه عـــلى 9
مــيــدالــيــات مـلــونــة مـن بــيــنــهـا 3
مــيـدالــيـات ذهــبـيــة بـاإلضــافـة الى
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فـــضـــيــة و 5بـــرونــزيـــات. واحـــتل
ـركز الـثالث في ـصري ا نـتخب ا ا
الـتـرتــيب الـعــام بـحـصــوله عـلى 9
مــيــدالــيــات مــتــنــوعـة مـن بــيــنــهـا
مــيـدالــيــة ذهـبــيــة أحـرزهــا كال من
الالعــبــان مــحــمـود مــحــمــد وعــمـر
رفــــــــعـت (زوجـي األوالد حتت 15)

و 4 فـضــيـات و 4بـرونــزيـات.  امـا
ركز نتخب السعودي فقد احتل ا ا
اخلــامس بـتــحـقــيـقه  3مــيـدالــيـات
مــــلــــونــــة من بــــيــــنـــهــــا فــــضــــيـــة
وبــرونـزيـتـ فـيـمـا حـقـقت كال من
لـبنـان والبـحرين مـيدالـية بـرونزية

لكال منهما. نادي الكهرباء يستعد في تركيا للدوري احمللي  

مدرب منتخب الشباب
قحطان جثير


