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ــلك والــســوبــر والــبــقــاء وسط مــنــافــسـات ا
واإلقدام بقوة لدوري إبطال أسيا
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ـدرب سـيـكــون عـلى لـقـاء ومــؤكـدان تـركـيــز ا
الــذهــاب في الــســعـوديــة  وأهــمــيــة حتــقـيق
طـلوب  الـذي سيـقود حلـسم الدور الـنجـاح ا
احلـــالي  ثم االنـــتــقـــال لــلـــنــصـف الــنـــهــائي
هـمـة الـقـادمة وبـإمـكـان الالعـبـ من حسـم ا
في ظـل وجود  مجموعة العب حيث   العبي
ـنـتـخب (  ضـرغـام إسـمـاعـيل وسـعـد ناطق ا
ومـحـمـد حـمـيـد  وعالء مـهـاوي  وعـلـي  فـائز
وعالء عبد الزهرة وصفاء  هادي  إضافة الى
مـجـمـوعة مـهـمـة تـمثل الـفـريق  حـيث حـسام
كـاظم وولـيـد سـالم وسـعد عـبـد االمـيـر وكرار
( جـــاسم  ومـــروان حــســـ وشـــيــركـــو كــر
وغـيرهم وتظـهر أسماء مـتوقع ان تلعب دورا
تكامل   في كل في حـسم مشاركتي الـفريق  ا
شيء  ويــأمل ان  يـقــدم الالعـبــ مـا يــتـطـلع
الــيه جـمـهــور  الـفـريق الــكـبـيــر في ان يـكـون
ــثال لــلـكــرة  الــعـراقــيــة  والن الـفــريق  في
وضع مـستقر إمام النتائج اجليدة التي خرج
بـــهــا لالن في الــدورين  32و 16مـن بــطــولــة
ـــلك الـــســادس  ويـــدرك الالعــبـــ أهــمـــيــة ا
باريـات القادمة الـتركيـز  وحسم األمور فـي ا
الــتي ســتـكــون صـعــبـة ويــكــفي انـهــا جتـري
خـارج مـلـعـبه  ومن خالل جـيـل سلـطـت علـيه
األضــواء  بـفــضل تـمـثــيل الـفــريق في إحـراز
نتخب الوطني شاركة مع ا اللقب احمللي  وا
ــنــتــخــبـات األخــرى  وبــإمــكــانــهم تــقـد وا
ــطـلــوب عــبـر الــثــقـة الــتي تــولـدت ــردود ا ا
لــلـــمــدرب   بــالالعــبــ الـــتي قــد  جتــعل من
الـفــريق الـتـواجـد بـقـوة   وحـسم األمـور رغم
ـر  ركـيزة هم ان  صـعـوبـتهـا  لـكن الشـيء ا
نـتخب بـفتـرة جيدة رغم الـفريق  من العـبي ا
غـيـاب امـجـد عـطـوان الـذي ظـهـر بـشـكل الفت
حـيث اإلمكانية التهديـفية من مسافات بعيدة
ــنــتــخب  ومــؤثــر عــلى مــســتــوى تــشــكــيل ا
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ـشـاركـة  الـقـادمـة هي الـعـاشرة   وسـتـكـون ا
واجـهة نـظيره لـفريق الـزوراء عنـدما يخـرج 
بــونـــيــودكــور االوزبــكي  بـــعــدســته أيــام في
طـشــقـنـد ضـمن الــدور الـتـمـهـيــدي لـلـبـطـولـة

بــالـشـرطـة الى مـا يـصــبـوا إلـيه  وهـو يـعـول
عـلى األسماء الـتي ظهرت فـي الفتـرة احلالية
ـزدوجة وخليجي  24وتدرك في الـتصفيات ا
مـا علـيهـا إمام بـطولـت مـهمـت حيث األول
الــتي يــسـيــر بــهـا بــثــقـة عــالــيـة  وبــإمــكـانه
مـواصلة السير من دون توقف كما انه لفريق
الـقوي والسـاعي الى عكس قدراته الـفنية في
ـــتــــلك  مـــفـــارز دوري إبــــطـــال أســـيــــا ألنه 
وأســلــحــة هـجــومــيــة  من شــانــاه ان تــخـلق

مثل الكرة  العراقية النتائج اجليدة  
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ـــدرب والالعــبــ ومـــهم ان يــأتي تـــفــكــيــر ا
وإدارة الـنــادي في وضع  مـنـافـسـات بـطـولـة
ـلك باهـتمام  اسـتثنـائي بعـد العبـور اجليد ا
ـوريـتاني بـخـمسـة أهداف لـفـريق نوبـيـذيو ا
دون رد وفـي وضع مــريح جـــدا  بــعـــد تــفــرغ
نتخب الوطني واالنضمام لفريق في العـبي ا
هــذه الـفــتـرة وقــبل  أسـبــوعـ من مــواجـهـة
الــشــبــاب الــســعــودي  وهــو يــلــعب األمــتــار
األخــيــرة من الـوصــول لــلـنــهــائي وألنه امـام
خــطـوة فـي بـلــوغ الـنــصف الــنـهــائي  اذا مـا
جتـاوز  الـشـبـاب الـسـعـودي ذهـابـا   ومن ثم
فتـرض للفريق لـعب ا يـضيفه في الـبحرين ا
الـذي سـيـلـعب جـمـيع مـبـاريـاتـه خـارج الـبـلد
بـــســــبب عـــدم وجـــود تــــقـــنـــيـــة الــــفـــيـــديـــو
ــر الــبــلــد مــا يـضع واالحــتــجــاجـات الــتي 
األمــــــور حتـت ضـــــغـط الــــــنــــــتــــــائج فـي كال
الـبطولـت عـندما  يـفقد الـفريق فائـدة اللعب
في مــيـدانه وحتت أنـظـار اكــبـر جـمـهـور بـ
فــرق  الــبــطـــولــتــ  عــلى الــســواء  لــكن مــا
مـوجود من عـناصـر  تبـدو قادرة عـلى تخطي
ـشـاكل والنـظر لإلمـام بثـقة لألمـور التي كل ا
تــتــطــلـب  مــواجــهــات دقــيــقــة امــام الــســفــر
ـستـمر خارج الـعاصمـة والطـريقة الـوحيدة ا
الــتي تــمــكـنه مـن حتـدي األمــور هي حتــقـيق
الـــنــتــائج اجلـــيــدة  وسط شــعـــور الالعــبــ
ـواجـهات ـسؤولـيـة وحـملـهـا في خوض ا بـا
شاركة ومن ثم التمكن لـلوصول الى أهداف ا
من احلـصـول عـلى لـقـبـها الـثـاني وجـائـزتـها
ـغـريـة وأهـميـة ان  يـجـمع الـفريـق قوته في ا
مــبـاريـاته الــقـادمـة وان يــودع الـعـام احلـالي
بـالـفــوز عـلى شـبـاب الـسـعـوديـة لـيـنـهي عـام
 2019بـالـنتـائج اجلـيـدة حيث لـقـبي الدوري

حــــصـــوله عــــلى لــــقب الـــدوري واالنــــتـــقـــال
ـدجج ـشـاركـتـ عـربـيـة وأسـيـويـة   وهو  ا
ـنتخب الـوطني سيـلعب بـاجملموعة بـنجوم ا
ـــنـــطــقـــة غـــرب أســيـــا الــتـي ضــمت األولى  
الـوحدة اإلماراتي والفائز من ملحق(  األهلي
الـسعودي ولوكو موتيف االوزبكي واستقالل
دوشـنـبـيه الـطـاجيـكي ) والـفـائـز من مـلحق (
الـريــان الـقـطـري واسـتـقالل طـهـران اإليـراني
والــكــويت الــكــويــتي والــفــيــصــلي االردني )
وتــظـهــر مـجــمـوعــة مـتــوازنـة عـنــدمـا يــلـعب
الـفـريق اول مـباريـاته  في الـعاشـر  من شـهر
شـبـاط الـقـادم  مع الـفـريق الـفـائـز من مـلـحق
الـــكـــويت  الـــكـــويـــتي ولـــفـــيـــصـــلي األردني
واســتـقـالل طـهــران اإليـراني  فــيــمـا يــضـيف
الـــوحــدة اإلمــاراتي  في الـــســابع  عــشــر من
الــشـهـر نـفـسه  ويــلـعب مـبـاراتـه الـثـالـثـة في
ـرحة األولى  في الـثاني مـن اذار القادم  مع ا
الـفـائـز من مـلـحق  األهـلي الـسـعـودي ولـوكو
مــــوتـــيف االوزبـــكـي  واســـتـــقـالل دوشـــنـــيه
ـرحلة الـطاجـيكي ( وسـيلـتقيـان في افتـتاح ا
ـقبل الـثـانيـة ايـابا  فـي السـابع من نـيسـان ا
فـي وقت سـيلـعب فـي احلـادي والعـشـرين من
ـلـحق االول  على ان نـيـسان  مع الـفـائز من ا
يـخـتتم مـباريـاته في تـصفـيـات اجملمـوعة في
اخلــامس مـن ايــار عـنــدا يــحل ضــيــفت عــلى
الــــوحــــدة االمــــاراتي  وســــيــــدخل الــــفــــريق
لـك وأهمـية مـسـتفـيـدا من مبـاريـات بطـولـة ا
لك في يـكون قـد  لعب نـصف نهـائي بطـولة ا
ــقـبـل ومـهـم جـدا ان الــعــشــرين من شــبــاط ا
يـحسم بـطاقـة  التـأهل  لنـهائي الـبطـولة قبل
الـتـوجه الى دوري إبـطـال أسيـا الـذي تـفـتتح
مــبـاريـاته في الـسـابـع من اذار وهـذه عـمـلـيـة
جـيدة اذا ما مـرت بشكل جـيد ستـنعكس على
ـشـاركـتـ  خصـوصـا عـنـد االنـتـقال مـسـار ا
لـنـهائي مـحمـد السـادس الـتي ستـشكل دفـعة
مـعنـوية ونـفسـية وبـدنيـة عالـية قـبل الدخول
في مـنافسـات مجمـوعته في البـطولة  األقوى
مـطـلع اذار  الـقـادم  في مـهمـة ال تـبـدو سـهله
إطالقـا  مع تقـديرات الـشرطـة بانـها مـتوازنة
ـبـاريـات تـمـثل الـتـحـدي بـعيـنه لـكن جـمـيع ا
وتــرى الـفــرق انه كـلــمـا كـان الــتـحــدي  اكـبـر
يـتوجب مـواجهـاته  من اجل حتقـيق النـتائج
اجلـيدة لـلبـطولة الـتي يعـود لهـا الفـريق بعد
فـترة  طويلة وهو اليـوم مختلف وبإمكانه ان
يـعطي ويقدم وينجح في عبور مجموعته كما

متوقع.
ويـأمل ان يكـون دورا مهمـا للمـدرب في قيادة
األمـور باالجتاه الـصحيح وان   وهـو  يتمتع
بــعالقـة مـتــوازنـة مع الالعـبـ واإلدارة  وان
يـجـتـهـد عـبـر حتـديـد طـريـقـة الـلـعب وهـو
امــــام فــــرصــــة تــــعــــزيــــز اســــمه في
مــشــاركـتــ مــهــمـتــ تــتـطــلــبـان
الـتحكم بـاألمور بشـكل جيد وهذا
مـن شـــانـه ان يـــقــــود  الــــفـــريق
بــاالجتــاه الـصــحــيح  وتــصـدر
مـشهـد البطـولت  وان تـكونا
نــــقــــطــــة الــــتـــحــــول إمــــامه
والــتـسـويق لـنــفـسه بـعـدمـا
حـــقق مع الـــشــرطــة لـــقــبــا
مـحلـيا حـيث  السـوبر قبل
االنـــتــــقـــال به  الى الـــدور
الــــربع الـــنــــهـــائي  وسط
امـتالك افـصل  مـجمـوعة
العـــــبــــ مـــــهــــاريــــ
وقادرين على صنع
الـفارق والـتقدم
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تابعة في وزارة أكد رئيس جلنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء ومدير عام دائرة التنسيق وا
بية الوطنيـة العراقية بحاجة إلى الشبـاب والرياضة أكرم نعيم عطـوان اخلميس أن قانون اللجـنة األو
شـترك نـظام داخـلي عـلى وفق القـانون ويـنشـر في اجلريـدة الرسـميـة. وقال عـطوان خالل االجـتمـاع ا
ـبـيـة بـحـضـور وزارة الـشـباب الـذي عُـقـد في فـنـدق بـابل بـبـغـداد مع اجلـمـعـيـة الـعـمـومـيـة لـلـجـنـة االو
انية النائب عباس عليوي وعضويّ اللجنة ديار برواري والرياضـة ورئيس جلنة الشباب والرياضة البر
ـكـتب الـتنـفـيـذي غـير ـبـيـة رعـد حمـودي ونـائـبه فالح حـسن إن "ا وبيـداء خـضـر ورئـيس الـلـجنـة األو
شرعي بـحسب قـرارات القـضاء الـعراقي وهـو سبب تـشكـيل جلـنة قرار 140" مـبيـناً أن "بـاب اللـجنة

ؤسسات الرياضية منذ 16عاماً". مفتوح أمام اجلميع وألول مرة نشهد تعاوناً كبيراً ب ا
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يـوجـه فــريق الــقــوة اجلــويــة بــكـرة
الــقـدم غــدا االثـنــ فـريق مــولـوديـة
اجلـزائـر ضـمن إيـاب دور الـ  16من
بطولة كأس محـمد السادس لألندية

العربية االبطال.
وتــوجه فـريـق الـقــوة اجلـويــة بـكـرة
الـقــدم من تـونس إلى اجلــزائـر بـعـد

ختـام معـسكـره التدريـبي في تونس
ـــدة خـــمـــســــة أيـــام خـــاض خالله
مـبـاراتـ وديـتـ تـمـكن فـيـهـمـا من
الـــتـــغـــلـب عـــلى الـــوادي اإلفـــريـــقي
الـتــونـسي 3-2  فـيــمـا فــاز عـلى بن

عروس التونسي برباعية نظيفة.
ـساعـد للـقوة اجلـوية ـدرب ا وقال ا
لــــؤي صالح أن اجلـــــهــــاز الــــفــــني

والالعــبـــ اســتـــفــادوا كــثـــيــرا من
مـــعــــســــكـــر تــــونس وذلـك من خالل
األجواء القـريبة عـلى اجلزائر فضال
عن الـوقـوف على جـاهـزيـة الالعـب
ـثــالــيـة الــتي تــمـثل والــتـشــكـيــلــة ا
الــصــقــور في الـلــقــاء احلــاسم أمـام

مولودية اجلزائر.
وأشـــار إلى أن اجلــمــيـع عــازم عــلى

اخلروج بنـتيجة ايـجابيـة والتواجد
في دور الثمانـية على الرغم من قوة

الفريق اجلزائري.
يشـار إلى أن مـباراة الـذهاب انـتهت
بـــالــتـــعــادل من دون أهـــداف والــتي

اقيمت في مدينة أربيل
عـلـى صـعــيــد اخــر شـدد ألــكــســنـدر
أليتش مدرب الشـرطة على صعوبة
مواجهة الشـباب السعودي في ربع
ـلك مـحـمـد الـسـادس نـهـائـي كـأس ا

لألندية العربية األبطال.
وقال أليتش في تـصريح صحفي ان
"مـواجـهــة فـريق بـحـجم الـشـبـاب ال

تخلو من الصعوبة واإلثارة".
ــــلك كــــافـــة وأضــــاف "الـــشــــرطـــة 
اإلمــــكـــانـــيــــات لـــتـــجــــاوز الـــفـــريق
الـسـعـودي رغم مـعـانـاة الفـريق من
توقف مـنافـسات الـدوري احمللي في
ا يؤثـر سلبا على اإلعداد العراق 
الـبـدني والـنـفـسي ويـبـعـد الالعـبـ

نافسة". عن أجواء ا
ونـوه "وضعـنا خـطة بـديـلة لـلحـفاظ
عـــلى جـــاهـــزيـــة الـــفــــريق من خالل
ــبــاريـات الــتـدريــبــات الــيــومـيــة وا

الودية".
وأشــار إلى أن الـفــريق ظـهــر بـشـكل
باراة التجـريبية األخيرة طيب في ا

أمام أمانة بغداد.
يــشــار إلى أن مــبــاراة الــذهــاب بـ
الـــشــرطـــة والـــشـــبــاب ســـتـــقــام في

االخـضـر لـتـمـثـيل الـعـراق وهـو ما
دفـع االحتـــاد الــعـــراقـي خملـــاطـــبــة
الفيفا من أجل حسم ملف الالعب.
وعـلى صــعـيـد مــتـصل تــقـدم نـادي
ــغــربي احـد الــوداد الـبــيــضـاوي ا
غـربـية بـعرض قـدمـة ا ابـرز فـرق ا
رسـمي لـضم الالعب الـعـراقـي لؤي

ــغــرب. وأكــد ـــقــيم في ا الــعــاني ا
مـصـدر أن الـعـاني يـدرس الـعرض
كونه مطلوب من عـدة أندية عراقية
لــكــنـه يـنــتــظــر حــسم قــضــيــته في
ــبي الـــعـــراقي الــذي تـــمـــثــيـل األو
سـيشـارك في بطـولة أسـيا دون 23

سنة.
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تـوارت مـبـاريـات مـنـتـخـبـنا الـشـبـابـي في إطـار تـصـفـيـات بـطـولة اال
االسيوية والـتي جرت مباريات مـجموعتـها في سلطنـة عمان بعد ان 
العب العـراقيـة اقول تـوارت حتت هالـة مشاركـة منـتخـبنا نقـلهـا من ا
الوطـني في إطار بطـولة كـاس اخلليج الـتي جرت بـنسخـتها ال  24في
ـنتـخب الـشـبـابي بهـاالت من االهـتـمام قـطـر دون ان حتـظى مشـاركـة ا
ـتابـع جـرعات االطـمئـنان نح ا بـعد ان حـقق نتـائج متـبايـنة ال تـرقى 
ـنـتـخب خــصـوصـا حـيـنـمـا تــقـتـرب االسـتـحـقـاقـات بـشـأن مـســتـقـبل ا

ذكور.. الرسمية للمنتخب ا
نتـخب قحطان جثـير بشأن ضرورة قدمة بـرزت دعوات مدرب ا وفي ا
ـعسكـرات ومحـطات االعداد طلـوب وتوفـير ا نـتخب االهـتمـام ا ايالء ا
نتخب وحتقيقه لفرصة التأهل من طلوبة وكلها جيرت في مشـاركة ا ا
البـاب الضـيق بعـد ان حسم التـعادل االخـير الـذي حقـقه امام أضعف
مـنـتخـبـات اجملمـوعـة ومسـتضـيـفهـا فـرصته لـلـتأهل دون ان تـكـون تلك

باراة فرصة لتحقيق التأهل بأسهل وأيسر الطرق.. ا
نتخب الشبابي في مباراته االخيـرة التي خاضها امام منتخب عمان ا
نتخب وضع نفسه في زاوية ضيقة فبينما حقق االصعب بتغلبه على ا
ـنتـخبات الـالفتة في هـذه اجملمـوعة فضال الفـلسـطينـي الذي كان من ا
نتخب الكـويتي الذي انتصر عن تفريط منـتخبنا بفـرصة التقدم امـام ا
لـنـفسه في الـدقـائق االخـيرة لـيـنتـزع تـعادال قـاتال لـيثـبت جلـثيـر حـاجة
عـاجلات قـبل انطالق االسـتحـقاق االهم بـانطالق مـنتـخبه لـلكـثيـر من ا

البطولة االسيوية لفئة الشباب..
ـنـتـخـبات ـا  لـوح فيـهـا كل مـنـتـقدي ا انتـهت حـقـبـة الـتـزوير الـتي لـطـا
الـعـمريـة  لـتبـدا حـقبـة جديـدة بـالكـشف عن مـواهب وامـكانـيـات  مهـمة
ـنـتخب سـيـكون لـهـا مسـتـقبل بـشـان الكـرة الـعراقـيـة  فبـرز مـثل هذا ا
ا تـميزة  لكنها بـثت رعبا وقلقا  تلك  الكثـير من االمكانيات ا الذي 
ا يـتـعـلق بـأداء حارس ـباراة االخـيـرة  خـصـوصـا  قـدمـته في اطـار ا
ـنتـخب العـماني ـرمى احمـد شاكـر  الـذي يسـال عن بعض اهـداف ا ا
والـتـراجع الال مــبـرر خلط الــدفـاع  وعـدم الـضــغط عـلى حــامل الـكـرة
ـنـطـقـة فـبـرزت من جــانب الـعـمـانــيـ رغـبـتـهم بــالـتـسـديـد مـن خـارج ا
ـبـاراة  التي لـتـحقـيق بـعض الـطمـوحـات في احراز هـدف الـتـقدم في ا
يتوجب على جـثير عدم نسـيانها واالستـفادة من معطيـاتها  فاذا كانت
ـنـتـخب ضـد اقـرانه في  اجملـمـوعة ـبـاراة في كـفـة  ومـباريـات  ا تـلك ا
ــبــاراة عـلـى حـصــة وافــرة من الــتـحــلــيل وسـد فالبــد ان حتـوز تــلك ا
ـباراة وفي الـثـغرات الـتي بـرزت  خـصوصـا وان مـنتـخـبنـا دخل تـلك ا
ـبـاراة  الى جانب االسـتـهانـة بـاخلصم بـاله  خـطف نقـطـة وحيـدة من ا
نتخب العماني  مع باقي منتخبات اجملموعة بعد الوقوف على  نتائج ا
طلوب والتي فرط  وهذا بحد ذاته  ابعـد العبينا عن الـتركيز النفـسي ا
ــبــاراة من اجل الــعــودة بــهــا  لــيــكــون حتـت الــضــغط طــيــلــة دقــائق ا
واالكـتـفـاء بـالـنـقـطـة الـيـتــيـمـة الـتي تـقـطع لـنـا تـذكـرة الـتـأهل  لـلـبـطـولـة

رتقبة .. االسيوية ا
لقد جنح العبينا  في عامل  نفـض غبار  االجهاد والبحث عن الفرصة
السانحة  في حتـقيق هدف التعادل الـثالث والذي كن ثمنه بالـنسبة لنا
نـتخب غـالـيا اذ حـجز لـنـا تذكـرة التـأهل لـكاس اسـيا لـلـشبـاب  لـكن ا
عموما  في ما قدمه من مـباريات في اطار اجملموعـة  ابرز حاجة مهمة
يـتــوجب عـلى قــحـطـان جــثـيـر االلــتـفــات الـيـهــا  وهي عـدم االسـتــهـانـة

ـعـقـدة والـلـعب بـاخلـصم واالبـتـعـاد عـن حسـابـات الـنـتـائج ا
بـــخـــيـــار الــفـــوز وحـــده وال غـــيـــر ذلك ســـواه  في كل
االســتـحـقـاقـات الـتي تـسـنـح له  كـمـا يـتـوجب  تـعـزيـز
ـنح لـهـا بـعض الـصـفـوف وتـمـتـيــنـهـا بـاالطـار الـذي 
خــصـوصـيــة عـدم االخـتــراق  من جـانب  تــعـزيـز خط
ــنــاســبـ  وعــدم  االكــثــار من الــدفــاع بــالالعــبــ ا
ـبـاراة الـتـمـريــرات اخلـاطـئـة  الـتي  بـرزت في اطـار ا
ــنـتــخب في ظل انــدفـاعه االخــيـرة  وهــذا مـا عــانـاه ا
لـتــحـقــيق هـدف الــسـبق فــهـذا االمــر بـرز ايــضـا في
نتخب الـكويتي  والتي باراة الـتي خاضها  ضـد ا ا
عززها بهدف الـتقدم  لكن اغلب الـفرص التي تسنت
له غـابت عـنـهـا اخلطـورة والـفـاعـلـية بـسـبب الـتـسرع
ـشـخص الـذي عـانـاه ـرض ا وهـو ا
ـنـتـخب  والـذي تـتـوجب له رؤيـة ا
خــاصــة خـصــوصــا مع مــهـاجم
كانت له فاعليته مـثلما هو احلال

مع الالعب قحطان جثير ..

بية إلى نظام داخلي bO∫ عطوان يؤكد على حاجة قانون األو Qð
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يـكـون فـريقـا الـشـرطة والـزوراء بـطال الدوري
والــكـأس لـلــنـسـخــة األخـيــرة قـد تـعــرفـا عـلى
مـنـافــسـيـهـمـا في بـطـولـة دوري إبـطـال أسـيـا
وسم 2020 مـن خالل القـرعـة التي اجلـديـدة 
ــبــور وكل ــاضي في كــوال جــرت األســبـــوع ا
مـنــهـمـا يـريـد الـوصــول الى ابـعـد نـقـطـة رغم
شـاركة لـهمـا سويـة  في ظل توقف صـعوبـة ا
الـدوري وتأثير ذلك الـفني والنفـسي كما أكده
مـدرب الـشرطـة ايـلتـيش ما يـدفـعهـمـا للـبحث
بـاريات الـتجـريبـية عن  الـبـدائل عبـر إقامـة ا
مع فـــرق الــعــاصـــمــة حلــ مــا تـــقــرر جلــنــة
ــسـابـقـات مــصـيـر الـدوري امــام مـواجـهـات ا
سـتـكـون صـعـبـة خصـوصـا لـلـشـرطـة  بـسبب
اقــتـراب مــبــاريـاته في  دور الــثــمن الـنــهـائي
ـلـك مـحــمــد الــســادس ويــتـطــلع لــبــطــولــة ا
الـفريقان الى حتقيق لـقب البطولة الذي الزال
بـعـيــدا عن جـمـيع الـفـرق احملـلـيـة الـتي سـبق
وشــاركـت فــيــهــا حــيـث الــزوراء تــسع مــرات
وخــمس لــلــجــويــة وواحـدة لــكل مـن الـنــجف
ـيـناء واربـيل   والـسـابعـة لـلشـرطـة ويأمل وا
ــوعــد وهــو الــوحـيــد وصل ان يــكــون عــلى ا
لـنهـائي البطـولة األسيـوية عام 1971 قبل ان
يــنـسـحب من الــلـقـاء الـنـهــائي إمـام كـابي تل

ابيب الصهيوني
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وسـيـكـون  فـريق الـشـرطة إمـام مـهـمـة الـدفاع
عن سـمـعـته والكـرة الـعراقـيـة   وإمام مـرحـلة
ـشاركـتـ  بـعد جـديـدة ومـخـتلـفـة في اطـار ا
فــتـرة طــويــلـة  بــسـبب تــعــثـره في الــبـطــولـة
احملـلية قبل انت يلمس التحول الكبير بفضل

الكسندر ايلتش

ــذكــور  ســيــمــكــنه من والــفــوز في الــلــقــاء ا
مـواجهـة نادي الـع اإلماراتـي  في الثامن و
الــعــشــرين والــفــوز له لــلــعب في اجملــمــوعـة
الـرابعـة التي جـمعت فرق سـيبـاهان اإليراني
والـسد  القطـري والنصر الـسعودي والزوراء
ـنــتـخب األخــر الــذي يـضم عــدد من جنــوم  ا
حـيث  جالل حـسن وفهـد طالب وعالء عـباس
ومـحـمـد رضا قـبل عـودة الالعب حـسـ علي
حــسـ ومــحـمـد عــبـد الــزهـرة  مــهـدي كـامل
وسـامال سـعيـد ومهـند عـبد الـرحيم   إضـافة
نتخب تواجدين مع ا الى عدد من الالعب ا
درب اجملـتـهد بـاسم قاسم ـبي ووجـود ا االو
همـة الصعبة  امام الفريق الـذي يدرك بيعة ا
بـاراة األولى وأي تعثر ـطالب ان يتـجاوز ا ا
بكر من الـبطولة وأهمية ان يـعني اخلروج  ا
ـدرب يــكــون جـمــيع الالعــبـ حتـت أنـظــار ا
ـبي ـنـتـخب االو ـوجـود مـنـهم مـع ا حــيث  ا
وبـاإلمكـان اللـعب مع الفـريق  ومن ثم العودة
ـبي للـمـشاركـة بـبطـولـة كاس لـلـمنـتـخب االو
أسـيـا الــتي سـتـقـام في تـايالنـد مـطـلع الـعـام
ـجـمـوعـة صـعـبـة مع ـقـبل  عـنـدمـا يـلـعب  ا
مــنــتـخــبــات الــبـحــرين واســتــرالــيـا والــبــلـد

ضيف ا
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كـمـا تـظهـر إمـام الفـريق مـشـكلـة اإلعـداد إمام
ـتــأزم في الـنــادي  وكـيــفـيـة ـالـي ا الــوضع ا
مـعــاجلـة األمـور الـفـنـيـة من خالل  مـا يـقـدمه
ـدرب  في إقامـة مباريـات جتريـبية او دورة ا
باراة األولى مـصغرة او إقامـة معسكـر قبل ا
الـقــريـبـة  وتـنـفس الـفــريق الـصـعـداء بـعـودة
شـاركة ـنتـخب بتـألق عـناصـره في ا العـبي ا
فـي  خليجي 24 وأهـمية التفـرغ للفريق الذي
عـلـيه ان يـقدم نـفـسه كمـا يـجب  في البـطـولة
الـتي كان قد خرج مـنها  من اجملمـوعة بعدما
لــعب مـــبــاريــات اإليــاب في مــلــعــبه لــكــنه لم
يـسـتـفـد مـنـهـا  إمـام مـهـمـة لـيـست بـالـسـهـلة
لحق او عـندما سيلعب مـبارياته  سواء في ا
ـــتــلك اجملـــمــوعـــة خــارج مـــيــدانـه  مع انه 
ـباريات بـتركيز عـناصر قـادرة على  خوض ا
نـتخب بوقت سابق  في وقت مـنهك من لعب 
ـنــتـخب   أي بــإمـكـان شــاركت األخـرى  مـع ا
ـدرب  من تقـد تشكـيل  مناسب  في مـهمة ا

يؤمل إن يخوضها باهتمام.
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يتوجه االحتـاد العراقي لـكرة القدم
الى االحتــاد الـدولي بــشـكل رسـمي
ألنـهـاء ضـمه الالعب الـعـراقـي لؤي
غرب لـلمـنتخب قـيم في ا العـاني ا
ـــوقف ـــبي الـــعـــراقـي بــعـــد ا األو
غـربي وتـعـمده الـسـلـبي لالحتـاد ا
عدم التجاوب مع االحتاد العراقي.
وبــــ أن االحتــــاد الــــعــــراقـي بـــدأ
بــالـــتـــحـــرك حلل مـــســـألـــة الالعب
ـتعـلقـة منـذ فتـرة ليـست قصـيرة ا
ــنـــتــخب رغم رغـــبــته بـــتــمـــثــيـل ا
الــعــراقي والـــتــحــاقه بـــتــدريــبــات
ـبي مـنذ فـتـرة ومثل ـنتـخب االو ا
الـفـريق في مـبـاريـات غـيـر رسـمـيـة
وبــالـتــالي اجتـه االحتــاد الـعــراقي
خملاطـبة االحتـاد الدولي لـلحـصول
ــوافــقــة الــنـهــائــيــة بــضـمه عــلى ا

بي العراقي. لألو
وأشــــار إلـى أن جلــــنـــة الـالعــــبـــ
احملـــتــرفـــ في االحتــاد الـــعــراقي
تــابــعت األوراق الــرســمــيــة لالعب
ـغــرب وأكـمـلت اصـدار ــقـيم في ا ا
جـــــــواز ســـــــفــــــره وكـــــــامـل أوراقه
غـربي لم الـرسـمـيـة لـكن االحتـاد ا
يـــرد عـــلى بـــعض اســـتـــفـــســـارات
االحتـــاد الـــعـــراقي في حـــال مـــثل
الــــــعــــــاني بــــــوقـت ســــــابق أحــــــد
غربـية للفئات العمرية نتخبات ا ا
من عـدمه واحلـصـول عـلى الـضوء WNł«u ∫ يواجه فريق القوة اجلوية بكرة القدم غدا االثن فريق مولودية اجلزائر ضمن إياب بطولة األندية العربية االبطال.
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1970- خسارة منتخب بغداد امام نادي
سالفـيـا براغ الـتـشـيكـوسـلـوفاكي بـهـدف
مقـابل هدف واحد سجله دكلص عزيز في
ــبـــاراة الـــوديـــة الــتـي جــرت فـي مــلـــعب ا

الشعب الدولي.
1972- فـوز فــريق الـيــات الـشــرطـة عـلى
مـــنـــتـــخب الـــصـــ االول بـــهــدف دون رد
بـاراة التي جرت سجـله مظفـر نوري في ا

في ملعب الشعب الدولي.
1978- خـسـارة مـنـتخـبـنـا الـوطـني بـكرة
السلـة امام نظيره الباكـستاني بنتيجة 86
نـقطـة مقابل 82 في إطـار منـافسات دورة
االلـعـاب االسـيـوية الـتي جـرت في بـانـكوك
ومـنــتــخب الــكــرة الــطــائــرة يــخــســر امـام

اليابان بثالثة اشواط دون رد.
ــنــتــخب الــســعــودي الــشــقــيق 1984- ا
يـحــرز كـاي بـطــولـة اســيـا الــتي جـرت في
باراة الـنهـائية سنغـافورة بـعد تـغلبه فـي ا
عــلى نــظــيــره الــصــيــني بــهــدفــ دون رد
ـركـز الـثـالث ـنـتـخب الــكـويـتي يـحــرز ا وا
على حـساب نظيـره االيراني بفارق ركالت

الترجيح من عالمة اجلزاء.
1997- فـوز الـســعـوديــة عـلى اسـتــرالـيـا
ــكـسـيك بـهــدف دون رد والـبــرازيل عـلى ا
بــثـالثــة اهــداف مــقــابـل هــدفــ في إطــار
منـافسات بطولة كاس القارات الثالثة التي

جرت في الرياض.
2002- افـتـتـاح مـنــافـسـات بـطـولـة كـاس
الــعـرب بـنـســخـتـهـا ثـامــنـة الـتي جـرت في
الــكــويت وتــعــادل مــنــتــخــبــهــا مع نــظــيـره

ثله في اللقاء االفتتاحي. غربي بهدف  ا
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