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سجل النـجم الدولي البـرتغالي كـرستيـانو رونالدو هـدفاً رائعـاً في مرمى سمـبدوريا قاد
فـيه فريـقه يـوفنـتـوس للـفوز  1-2في اجلـولة الـ  17من الـكالـتـشيـو االيـطالي. رونـالـدو سدد
ثل بـالرأس من ارتقاء مُذهل أكثر من  2.5متـر ليوقع هدفًا اعتاد البـرتغالي على تسجيله 
هذه الوضعية. العراقيون علقوا على الهدف بطريقتهم اخلاصة حيث نشروا صوراً لنجوم
دولي سـابق التقطـتها عدسات الكـاميرا وهم يرتقون لـتسديدها بالـرأس ووضعوا حتتها
ـنتـخب الوطـني االسبق درب ا نـتج الوطـني. وتداول الـناشـطون صـوراً  هاشـتاغ: شـجع ا
عـمـو بابـا ولـلنـجم الـدولي السـابق احـمـد راضي مع الزوراء وكـذلك الـنجم الـدولي الـسابق
عـدنــان درجـال مع اســود الـرافـديـن والالعب صـادق ســعـدون مع اســود الـرافــدين ايـضـاً

هاجم رزاق فرحان وايضاً أمجد كلف وعالء عباس ومهند علي وغيرهم. وا
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ـبية ـالي باللـجنة االو رفع االم ا
الوطـنيـة العـراقيـة ورئيس االحتاد
العراقي لـلسباحـة سرمد عبداالله
دعـوى قضـائـية ضـد وزيـر الشـباب
والـريــاضــة احـمــد ريـاض لــسـوء
اسـتــخــدام الــسـلــطــة والــتـشــهــيـر
والتسقيط. وقال عبداالله في بيان
رفـعت دعــوى قـضــائـيــة ضـد وزيـر
الـشـبـاب والـريـاضـة احـمـد ريـاض

بتهمة سوء اسـتخدام السلطة على
نسوب خلفية التسجيل الصوتي ا
لوزير الشباب والرياضة بتحريض
الـهــيـئـة الــعـامـة لالحتــاد الـعـراقي
للسباحة واستخدام سلطاته بشكل
مــــخـــالف لـــلــــقـــانـــون. وأوضح ان
الـدعوى الـقضـائيـة تضـمنت ايـضا
الـشكـوى بخـصوص رسـالة الـوزير
ــبــيــة الــســابق الـى الــلــجــنـــة االو
الدولية ومـا تضمنـته من معلومات

الي مـضـلـلـة بهـدف ابـعـاد االمـ ا
من مـــــزاولـــــة مـــــهــــامـه واالســــاءة
ـنـظـمـات الـدولـية. لـسـمـعـته لـدى ا
واخــتـتم عــبـداالله بــالـتــأكـيــد عـلى
ضــرورة بـــدء مــرحــلـــة جــديــدة من
ــبـيـة ــؤسـسـة االو الـتــعـاون بـ ا
واالحتــادات الــريــاضــيــة مع وزارة
الـشبـاب والريـاضـة باأليـام القـليـلة
الــقـــادمــة بــعـــد تــســلم احلـــكــومــة
الـعـراقيـة اجلـديدة مـهـام عمـلـها ان

شــاء الـلـه. وكــانت وزارة الــشــبـاب
والـريـاضـة قـد تــسـلـمت رسـالـة من
ـبـيـة الــدولـيـة مـذيـلـة الـلـجــنـة األو
بـتـوقـيـع بـاكـيـريت جــيـرار زابـيـلي
رئــيس جلــنـــة االخالق واالمــتــثــال
جـاء فــيـهــا (اكـتب الــيـكم بــصـفـتي
رئـيس جلــنـة االخالق فـي الـلــجـنـة
ــسـؤولـة عن ـبـيــة الـدولـيـة وا األو
ــــــدونـــــة االخـالق واالمــــــتـــــثــــــال. 
ـعـتمـدة فـي الـلـجـنة. االخـالقـيـات ا

ـــا تــــنص عـــلــــيه مـــدونـــة وفــــقًـــا 
ـبـيـة األخالقـيـات في الــلـجـنــة األو
الـدولـية يـجب أن يـلـتزم مـسـؤولو
ـبـيـة الـوطـنـيـة دائـمًـا الـلـجـان األو
بـضـمـان احتـرام قـواعـد أخالقـيات
بية الـدولية في جميع اللجنـة األو
الـظــروف. تـنـامى الـى عـلـمــنـا بـأن
ــبــيــة ــالي لـــلــجــنـــة األو االمــ ا
الوطـنية الـعراقيـة ورئيس االحتاد
الــوطــني لــلـســبــاحــة في الــعـراق
الـسـيد سـرمد عـبـد اإلله مـحمـد قد
تـمت مــعــاقـبــته جــنــائـيــاً بــتـهــمـة
التعـدي واالضرار من قبـل احملكمة
اجلنـائيـة العـامة في طـهران. كذلك
وجــــود شــــبــــهــــات حــــول إســــاءة
ـبـية اسـتـخـدام أموال الـلـجـنة األو
الــوطـنــيـة الــعــراقـيــة. تـشــكل هـذه
احلـقـائق اخملـتـلــفـة خـرقًـا لـقـواعـد
بية السلوك اخلـاصة باللجـنة األو
الـــدولــيـــة وال ســيـــمــا اجلــزء (ب)
تعلق بنـزاهة السلوك. لذلك نود ا
ــبـيــة الــوطــنــيـة مـن الـلــجــنــة األو
الـــعــــراقـــيــــة أن تـــتــــحـــرك وفــــقًـــا
إلجـراءاتـهـا الـداخـلـيـة مع احـترام
ذكور في ابداء دفوعاته على حق ا
ان يـتم فــضال إبالغـنــا بـالـتــدابـيـر
الـتي  اتـخـاذهـا في الـنـظـر بـهذه

القضية). 
من جـــهــتــهـــا لم تــبـــادر الــلـــجــنــة
ــبــيــة الــعــراقــيــة بــاتــخـاذ أي األو
اجراء جتاه رئيس احتاد السباحة
حيث حضر اجتمـاع الهيئة العامة

األخير.  سرمد عبداالله
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فريق الزوراء
يعاني ازمة مالية
وهو يخوض
مباراته في الدور
التأهيلي الثاني
ؤهل لدوري ا
إبطال أسيا
وســم 2020
فريق بويتورد
االوزبكي

الي مشكلة وقت تشكو اإلدارة العوز ا
ـواسم ما يـشعـر الالعبـ بوضع كل ا
مـــتــأزم مــؤكــد ســيـــؤثــر عــلى خــوض
باراة احلاسمة وحتى في عبورها ال ا
ـهـمــة سـهــله والن الـفـريق تـبـقـي من ا
يحـتاج الى مـبادرة من اجلـهة الـراعية
حـــيـث وزارة الـــنــــقل الــــتي يــــخـــضع
وزيرهـا لـلـتغـيـر امـام تـشكـيل حـكـومة
مـؤقـتـة لـلـفـتـرة الـقـادمـة بعـدمـا قـدمت
احلكـومة احلالـية اسـتقالـتها مـا يبقي
الــفــريق امــام من يــتــخــذ قــرار صـرف
األموال من الوزارة التي بقيت متعثرة
في كـل األوقـات امـام خـبــرات مـفـقـودة
ـذكـورة وبــقـيـة اإلدارات لــدى اإلدارة ا
الـبـقـيــة وعـجـزهـا فـي تـغـيـر األوضـاع
ـالـيـة الـتي بـقــيت صـعـبـة وألنـهـا لم ا
تستطيع ان تـبادر والدخول في إعمال
اسـتـثـمـار وغـيـرهـا من جـوانب الـعـمل
لالسـتفـادة مـنهـا مـا ابقى من اإلدارات
ــتـــعـــاقــبـــة ان تــلـــجئ دومـــا صــوب ا
اجلـهـات الـراعـية الـتي اكـثـر مـا تـكون
مزاجية بتعـاملها في هذا اجلانب وما
ـوسم احلالي ـينـاء قبل ا حل بـنادي ا
ــشـكــلــة الــعــصــيــة امــام مــشــاركـة وا
الـــــــزوراء وسـط حـــــــاجـــــــة تـــــــقــــــد
اســتــحــقــاقــات الالعــبــ إضـافــة الى
إقـامـة مـعـسـكـر و مـبـاريـات جتـريـبـيـة
لـرفع لـيـاقة الالعـبـ وجتـهيـز الـفريق
ـتلك مجـموعـة اسماء مـنها من الذي 
نتخبات الـوطنية لكنها تواجه تمثل ا
ؤكـد سـتنـعكس نـفسـيا ـال ا مـشاكل ا
على مشاركتهـم والفريق بصورة عامة
همة ولألن تبحث االدارة عن ما ينقذ ا
ـاليـة والكل يـفهم امـام نهـاية الـسـنة ا
ـبـرر الي مـعــنى ذلك وهـو مـا يـعـطي ا
جهة حكومـية و راعية من التوقف عن
صـــــرف األمــــــوال في هــــــذه األوقـــــات
كن ان تـسـاهم في ذلك مثال وأخـرى 
وزارة الشبـاب التي علـيها قبل ذلك ان
ـعـطـلة والـغـائـبة تعـيـد صالحـيـاتهـا ا
ـمـنــوحـة لـلـمـحـافــظـ فـيـمـا يـخص ا
الـتــعـامل مـع انـديـة احملــافـظــات الـتي
فشل الكل في التعاطي معها حتى ولو
في الـسـؤال عــنـهـا واجلـمــيع ال يـعـيـر
أهـــمــيــة لــهــذا اجلــانب قــبل مــنــحــهم
الصالحيات التي بقيت حبر على ورق
حـتـى لم يـفــتح مــوضـعــا ونـقــاشـا مع
األنـديــة واالســتـفــســار عن أوضـاعــهـا
الـتي ال حتـسـد علـيـهـا وهو مـا يـحدث
وال احد يسال عنـها. وبعد ال سبيل اال
الدعـوة لـدعم الزوراء في هـذه األوقات
لـتـحـقـيق مـشـاركـة مـنـاسـبـة الن احلق
ـشـاركـة لـكن الحق لإلدارة لالعـبــ بـا
ان تـبـقى تـعـمل بــهـذه الـطـريـقـة وسط
تــخـبط نـعم الـدعم احلـكـومي مـطـلـوب
لكـن مقـابل مبـادرات لإلدارة واالبتـعاد
شيء فـــشـيء عن ســـيــــاقـــات الــــعـــمل
الـقـائـمة او تـرك الـعـمل وألنـها هي من

تعترف انها فاشلة?
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ــذكــور ال يـنــطــبق وحــده عـلى األمـر ا
إدارة الـــــزوراء حــــــسـب الن جـــــمــــــيع
ـشــكـلـة اإلدارات ألنـهـا تــواجه نـفس ا
كـمــا حــصل مع نـادي الــطــلـبــة وكـيف
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سـيــواجـه فـريـق الـزوراء مــبــاراته في
ـؤهل لدوري الدور الـتأهـيلي الـثاني ا
ـــوسم  2020فـــريق إبــــطـــال أســـيــــا 
بـــــويــــتـــــورد االوزبـــــكي فـي احلــــادي
والعشرين من كانون الثاني القادم في
الـعاصـمـة طشـقـند عـلى امل ان يـحقق
ـنــافـسـات عـنـدمـا الـفـوز ويــسـتـمـر بـا
ــواجــهــة فـريق يــنـتــقل الـى اإلمـارات 
الع في الثامن والـعشرين من الشهر
نفسه ضمن الدور الثالث احلسم التي
ستكـون البوابـة للعبـور الى اجملموعة
الــرابـــعــة عن غــرب اســـيــا الى جــانب
سـبـهـان اإليـرانـي والـنـصـر الـسـعودي
والــسـد الــقــطـري وهي أنــديــة تـمــتـلك
ــشــاركــة بــشــكل مــقــومــات الــلــعب وا
أفــضل من الـزوراء وجنــد ان الـتـحـول
ـــبــاريــات من الـــلــقــاء األول ومــا في ا
بــــعـــدهــــا وسط طـــمــــوحـــات الــــلـــعب
والـدخـول في اجملـمـوعـة تـمـثـل حتـديا
لـلـفـريق امـام جمـيع االخـتـبـارات التي
سـتكـون صعـبـة. ويدرك اجلـهاز الـفني
جـيدا كـيف ستـكـون االمور امـام مهـمة
االعــــــداد وسـط دوري مـــــــتــــــوقـف من
اخلـامس والــعـشـريـن من الـشــهـر قـبل
ــلل من ـاضـي مــا اصـاب لـالعـبــ ا ا
بي وقبـلها مع لتـحقـ مع االو غيـر ا
الـوطـني في مـشـاركـة يـخـشى جـمـهور
الفريق ان تأتي مضـطربة وهو الواقع
ـشـاركات الـذي يـعـيـشه الـفـريق امـام ا
اضي ـوسم ا اخلـارجـية كـمـا حـصل ا
وهـــو مــا يــربـك من حــســـابــات وعــمل
ـــدرب بــاسـم قــاسـم الــذي الم جلـــنــة ا
ــســابــقــات فـي اخــر تــصــريح له عن ا
الـدوري وحـمـلـهـا مـسـؤولـيـة ذلك امام
الـدور الـذي يـلـعـبـه الـدوري في مـهـمـة
إعداد الالعـب التي تـغيـرت عن بداية
ــوسم مـــا يــجـــعل مــنـــهــا غـــايــة في ا
الــصــعــوبـة وان ال يــتــكــرر سـيــنــاريـو
ـــلك مـــحـــمــد اخلـــروج من بـــطـــولـــة ا
ــاضي وألنه الــســادس في الــصـــيف ا
يـريـد ان يحـقق اجنـازا شـخـصيـا بـعد
الـنـجـاحـات الـتي حـقـقـهـا مع اجلـويـة
نـتخب الوطـني وقبلـها مع الزوراء وا
في مــوسم بال خـــســارة ويــســعى الى
مشاركة مثمـرة وحان الوقت لتتصرف
ـلي علـيـهـا دورها في ان ـا  اإلدارة 
تــخــضع الــفـــريق الى بــرنــامج اعــداد
ـــرتــبـــكــة لالن. ووضع حـــدا لألمــور ا
وسـيـكـون الفـريق امـام خـطـوة اإلعداد
واجـهة بـويتـورد التي تـتطلب األولى 
ـطلوب امام ظروف التجهـيز بالشكل ا
لـعب تـقف الى جـانب أصـحاب األرض
حــيث عــامـلـي األرض واجلــمـهــور في
مـباراة حاسـمة يـفتـرض ان يتـهيـأ لها
فـــريق الـــزوراء احـــد أقـــطـــاب الـــكـــرة
العراقـية بأعـلى درجات اإلعداد وليس
كـــمـــا يـــجـــري امـــام اإلدارة احلـــائـــرة
وأهـمـيـة ان حتـظى بـاهـتـمـام اجلـهات
احملـــلــــيـــة في تــــامـــ ســــبل اإلعـــداد
شاركة التي يجب ان تظهر من االن وا
ـا والــتـعــامل مع األمــور بـأهــمــيـة طــا
رغـــبــة الـــفـــريق يـــضع نـــصـب عــيـــنه
احلصـول على الـنتـيجـة االيجـابية في
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فـشل فـريق نـادي القـوة اجلـويـة في الذهـاب ابـعـد من الدور
ـلك مـحـمـد الـسادس الـ 16ضـمن مـنافـسـات بـطـولـة كاس ا
ـبـاراة احلـاسـمـة الـتي لـألنـديـة الـعـربـيـة بـعـد ان واجـه في ا
جـمعـته لـفـريق نادي مـولـوديـة اجلزائـر خـصمـ في ظـاهرة
الفــتــة لم تــواجه اي نـادي عــراقي من قــبل ..فــبــرغم ظــهـور
ــســتــوى عــادي دون ان يــجــد احلــلـول ـضــيف  الـفــريـق ا
الهجـومية لناجعـة التي احسن ابطالهـا العبو الفريق اجلوي
اال ان الـظروف اجلـويـة الـقـاهـرة كـانت لـهـا الـكـلـمـة الفـصل
بإهداء الـفوز الـباهت لفـريق مولـودية اجلزائـر وترجـيح كفته
على الـفريق اجلوي الذي بدا مستسلما في ركالت الترجيح
وكان تلـك الركالت باتت عـقدة الفـرق العراقـية بعـد االخفاق
ـنـتــخب الـعـراقي في نـصف نـهـائي ـدوي الـذي حـظي به ا ا
بـطولـة كـاس اخللـيج الـتي اختـتـمت مؤخـرا بـدولة قـطـر على
حساب الـفريق البحرينـي الذي لم يكتفي بالـوصول للمباراة
الــنــهــائــيــة فــحــسـب بل جنح بــأحــراز الــلــقب ألول مــرة في

تاريخه.
واذا كــنت الـظــروف اجلـويـة مـن الـريـاح الــقـويـة الــتي كـانت
ـبــاراة فـان هـنـالـك خـيـارين الفـتــ اولـهـمـا عـلـيــهـا اجـواء ا
النـجـاعة في اجلـانب االداري من خالل اجلـود التي يـتوجب
ـبــاراة الى يــوم اخـر واجــرائــهـا بــتــوقـيت بــذلــهـا بــأرجــاء ا
مـنــاسب لـتـالفي مـثل تــلك الــريـاح الــقـويــة الـتـي لم تـكــتـفي
ــجـرى واجتـاه الــكـرة بل ايــضـا حـولت طــريـقـة بــالـتالعب 
تـنـفـيـذ الــركالت الى فـاصل مـضــحك مـبـكي من خالل عـدم
اسـتقـرار الـكرة قـبل تنـفيـذ الركـلـة من جانب اكـثر من العب
وهـذا بــحـد ذاته ضـد قـوانـ الـلـعــبـة الـتي اسـهـمت بـإربـاك
ــنــفــذيـن لــلــركالت وتـــرجــيح كــفـــة الــفــريق الالعــبــ مـن ا
اجلـزائـري وقـطـعه لـتـذكـرة الـتـأهل لـلـمـبـاراة الـتـالـيـة وانـهاء

الطموح اجلوي عند هذا احلد ..
ثل بـاراة كان لـها خـيارين فـاجأهـا  ومـثلـما اسـلفـنا فـان ا
ــدرب ايــوب ــثل تــنــاغــمـــا مع خــطــة ا هــذه االجــواء كـــان 
ثل تلك الظروف باراة  اوديشو الذي حتما تفاجا بأجراء ا
ـباريـات احملـلـيـة الـتي اجلـويـة ولـو عـدنا الـى الـذاكـرة فـان ا
ــشـرفـ ــا حتـسم من قــبل ا تــواجه مـثـل هـذه الــظـروف ر
بـأرجـاء اطالقهـا او تأجـيلـها الى اشـعار اخـر وهذا مـا حتم
درب في على الالعـب ان يـكونـوا اكثـر دراية ومن بعـدهم ا
ـنـاخ الـسـائـد وضــرورة ابـراز خـطـة مـحـكـمـة الـتـعــامل مع ا
باراة تعتـمد على جزئيـات اخلطأ لتوظيـفه في جانب حسم ا
بـدال من جـرهـا لـركالت الـتـرجيـح الـتي لم تـبـتـسم كـعـادتـها
لـفريـقنـا اجلوي بـعـد محـنة عـدم استـقرار الـكرة والـذي بذل
ـقارنـة مع ركلـها بـاجتاه الالعبـون جـهدا كـبيـرا بتـثبـيتـهـا با

رمى .. ا
واالشـارة الى ان الـفـريق اجلـزائري لـم يكن بـهـذا الـقدر من
الــقـوة حــتى صـعب عــلى الـفــريق اجلـوي احلـسـم من بـوابـة
هـمة ـبـاراة االولى وكان عـلى اجلـوي ابـراز تلك الـقـدرة ا ا
وعدم تـأجيل احلسم لـلمبـاراة التي يتم اجـراؤها في اجلائر
ـناخيـة الصعـبة والتي بـحد ذاتهـا تستدعي وسط الظروف ا
ـعايير اللعب على االستعانـة بخطة بديلة يـتم فيها التمسك 
اجلزئيات فهي وحدها الكفيلة بإهداء احلسم للفريق اجلوي
بـاراة اسهمت فاألسـماء التي خـاض فيـها الـفريق اجلـوي ا
بـشكل كـبـير في جتـسـيد تـلك الـتوجـيـهات اخلـاصـة من قبل
ـدرب اوديـشـو بـيــنت بـشـكل وافي قـدرة الــفـريق الـعـراقي ا
ا حـقق الـنـتـائج الالفـتة في عـلى مـجاراة الـفـريق الـذي لـطـا
قـابل برزت مـنافـسـات البـطولـة االفـريقـيـة لألنديـة لكـن في ا
مــعــضـلــة الــتــوقف الــقــسـري لــلــدوري الــعــراقي لــذلك بـرز
الالعــبــ الــدولــيــ من خالل اداء واجــبــاتــهم عــلى الــوجه
االكمل وبـقي الالعب احملـلي يـعانون االمرين فـي التعامل
ــرمى اجلــوي امــجـد ــبــاراة السـيــمــا حـارس ا مع دقــائق ا
ـطـلـوبـة في اغـلب دقـائق حــمـيـد والـذي غـابت عـنه اخلـبــرة ا
ـبـاراة من خالل انتـصـار الريـاح على قـدرته عـلى التـعامل ا
تواضـعة في التعامل مع الكرات الـعالية فـضال عن خبرته ا
مع ركـالت الــتــرجـــيح والــتي عـــززت ايــضــا حـــاجــة الــكــرة
الـعراقـيـة حلراس مـرمى متـمـيزين بـعـد نفـاذ عـهد كـانت فيه
الـشـبـاك الـعـراقـيـة مـؤمـنـة من قـبل اسـمـاء مـهـمـة من امـثـال

عروف نور صبري .. احلارس العراقي ا
وإذا طـالـعـنـا الــتـاريخ الـكـروي بـالــنـسـبـة لألنــديـة الـعـراقـيـة
فـسـتــبـرز مــبـاراة اجلــويـة بـنــظـيــره اجلـزائــري كـواحـدة من
ـــبـــاريـــات الالفـــتـــة الـــتـي واجه فـــريق عـــراقي ا
خـصـمـ أحـدهـمـا الـطـبـيـعـة وغـضـبـها
الــذي اســتــنـفــر بــشــكل ريــاح قــويـة
فــضال عن اخلــصم احلــقـيــقي وهـو
مــولـــوديـــة اجلــزائـــر الــذي انـــتــقل
ـبـاراة لــلـدور الـذي بـفــضل تـلـك ا
سيالقي فيه الرجاء البيضاوي..
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فـاز مـنتـخب مـصر لـكرة الـيـد على
نـظـيـره الـعـراقـي بـنـتـيـجة 40-18 
ـبــاراة الـوديـة الــثـانــيـة الـتي في ا
ـبي. ـركـز األو جـمـعت بـيـنــهـمـا بـا
ــــبـــاراة فـي إطـــار وجــــاءت هــــذه ا
ــصــري ـــنــتـــخب ا اســـتــعــدادات ا
خلــوض مـنــافـســات بــطـولــة كـأس

األ األفـــريــقــيــة بـــتــونس الــعــام
صري حقق نتخب ا قبل. وكان ا ا
أيــضـا الــفــوز أمس األربــعــاء عـلى
نـظـيـره الـعراقي بـنـتـيـجة .26-20
ـصـري أنـهى ـنـتـخب ا يــشـار ألن ا
معـسـكـره الـداخـلي باإلسـمـاعـيـلـية
ـــاضـي قـــبل مـــطــــلع األســـبــــوع ا
ـنــتــخب خــوض الــوديــتــ أمــام ا

ــقــرر أن يــخـوض الـعــراقي. ومن ا
الـفـراعـنـة مــعـسـكـر إعـداد خـارجي
ـقـبلـة بـصـربـيا ومن خالل األيـام ا
بـــعـــده بـــالــــســـويـــد مع خـــوض 4
وديـــات قـــبل الــــعـــودة الـــقـــاهـــرة
واالســتــعــداد األخـيــر لــلــســفـر إلى
تـــونس يــوم  14يـــنــايـــر/ كـــانــون

قبل. الثاني ا

صري بنتيجة 40-18 WOÝU∫ منتخب العراق لكرة اليد يخسر امام نظيره ا  W1e¼ 

من مـشـاركـات فـرق األنــديـة بـبـطـوالت
االحتـــادات الــــريــــاضـــيــــة فــــضال عن
الــتـــخــصـص بــالـــعــمـل وغــيـــرهــا من
جـوانـب الـعـمل في اعـتـمـادهـا من قـبل
ــــيـــ وأصــــحــــاب اخلــــبـــرة االكــــاد
والصحـفي واالهم حتـديد من يشرف
عـلى االنديـة االن وفي اخـتيـارها بـدقة
حــتى تـكــون حـيـاديــة وان ال تـاتي عن
طـريق االنـتـخـابـات لـكي تـكـون بـعـيدة

عن األندية.
W³F  WLN

ويــقـول احـد انــصـار الـزوراء ان إدارة
ـلـحق الـنـادي اعــلـنت ان الــلـعب فـي ا
األســيـــوي صــعب جـــدا امــام االفالس
ــر به الـنــادي وفي مـثل ــالي الـذي  ا
كل مــــوسـم قــــبـل ان تــــخــــرج االمــــور
لـالنفـراج بـعـمـليـة قـيـصـريـة ونأمل ان
تـتـضــافـر اجلــهـود من اجل تــقـد مـا
ـه من قــبل وزارة الـــنــقل ــكـن تــقــد
ووزارة الـشــبــاب لـلــخــروج من االزمـة
والـتـوجه لـلمـشـاركـة بشـكل يـؤمن لـها
ــرور مـن بـــوابــة الـــنـــجـــاح من اجـل ا
طـــشـــقــــنـــد الـــغــــيـــر ســـهــــلـــة في ظل
اســتــعـدادات الــفــريــقـ الــتي تــظــهـر
أفضل ألصحاب األرض الذين خدمتهم
القرعة إضافة اللعب في ظروف أفضل
لـــكــنــنـــا نــأمل ان يــنـــجح الــزوراء في
ـهـمـة وان يـظهـر الالعـبـ واألسـماء ا
ـعــروفــة دورهــا من خالل تــقــد مـا ا
ــشــاركـة ه والـتــأســيس  ــكن تــقــد
واالنـــتــقــال لـــلــعب ضــمـن اجملــمــوعــة
ــقـتـرحـة واألمــور مـتـعــلـقـة بــتـوفـيـر ا

حــلت مـعــضــلـة الــعــودة لـلــدوري لـكن
شكـلة األكبـر تسمك اإلدارات بـالبقاء ا
وهي غــيـر فـاعــلـة دون ان حتـرك شيء
ولم تــتــعــلـم الــدرس في كل مــرة مــثال
الـتـعـامل مع أصـحـاب رؤوس اإلعـمـال
والـدخــول في مـشــاريع اخـرى وكــلـمـا
تـقــوم بـهـا هـو تــسـخـيـر االنــتـخـابـات
ــتــكــررة لــتـداور نــفس الــتـقــلــيــديــة ا
الـوجوه من خالل تـقـد هيـئات عـامة
علـى مقاسـها لـتبـقى تعـيش في الوهم
وكـان مـثال ان تـتـرك الـعـمل ألشـخاص
بـإمـكـانـهم ادارة االمـور عـبـر اعـمـالـهم
الـتــجـاريــة وخـبــراتـهم وعالقــاتـهم او
ـنـتـخب الـوطني االستـعـانـة بـنـجـوم ا
ن خاضوا جتربة االحتراف. ال اريد
اخلـوض بـتـفـاصـيل اكـبـر امام إدارات
عــاطـلــة تــفـضـل الـبــقـاء فـي الـواجــهـة
وسط عمل تقـليدي مـتراجع من موسم
ألخـر ورهــان خـاسـر امــام انـتــخـابـات
تقلـيدية المعـنى لها نسـبة للقول (أنت
اخلـصـم واحلـكـم) مـا زاد من فــشــلــهـا
والن من يريـد النجـاح عليه ان يـجتهد
ــان ومـهـنــيـة وقـبــلـهـا ان ويـعــمل بـإ
يـتــطــور الـعــمل في األنـديــة وأكـثــرهـا
عـاطـلـة مـنـهـا ومـجـرد سـمـاء والبـد ان
يــجــري تــعــديال عــلى قــانــون األنــديـة
لالرتقـاء بـواقـعهـا فـيـمـا يتـعـلق بـنوع
اإلدارات ان تـــــكـــــون بـــــ الـــــتـــــعــــ
واالنـتـخـابـات وان حتـدد سـقـوف عمل
من ال يـتـمـكن من حتـقـيـقـهـا يـجب ترك
العمل مباشرة واالهم في االمر اعتماد
الــهـيـئـات الـعـامـة وفق جـرودات تـأتي

ــبي ـــنــتــخب االو األمــوال. يــواصل ا
حتت  23سـنـة مـعـسـكـره جتـريـبي في
دبي ضـمـن فـتـرة االعـداد الـتي انـطـلق
شـاركة بـبطـولة بـها من الـبحـرين ثم ا
دبي التي حل فيـها رابعا بـعدما خسر
من األردن وبـذل جــهــود مـشــتــركـة من
جهـاز الفريق الـفني بـقيادة غـني شهد
واالحتــاد من اجل إمــكــانــيــة جتــهــيـز
الفريق قبل السفر الى تايالند واللعب
في التصـفيات ضـمن اجملموعة االولى
الــتي تــضم مــنــتــخــبــات (اســتــرالــيــا
وتـايالنـد والـبـحـرين) وجـمـيـعـهـا فرق
مـهـيـأة بـشكـل واضح في ظل الـظروف
التي تمتع بها من كل اجلوانب. و اكد
ـدرب عـبـاس عـبـيـد الـتـحاق مسـاعـد ا
العـــبي اجلــــويــــة امس بـــعــــد خـــروج
ـــلـك مـــحـــمــد الـــفـــريق مـن بـــطــولـــة ا
ــــاضي حــــيث اخلــــامـس األســـبــــوع ا
ـنـتــخب الـعـراقي الى يـسـعى جــهـاز ا
حتقـيق التـشكيل واخـتيـار األسماء ال
قــبـل الــذهـــاب الى تــايـالنــد وكــان 23
مـــقـــررا ان يــــلـــعب الـــفــــريق مـــبـــاراة
جتــريـبــيــة مع مــنـتــخب اوزبــكـســتـان
الـيـوم ومن ثم مـقـابـلـة أخـرى األربـعاء
ـقــبل لــلـوقــوف عــلى واقع الالعــبـ ا
الـنـفسـي والفـني والـبـدني حـيث يضم
الـــفـــريـق مـــجـــمــــوعـــة من العــــبي من
ـنــتـخب الـوطـني وهم كل من (مـهـنـد ا
عـــلي ومــحــمــد قـــاسم ومــحــمــد رضــا
ومصطفـى محمد وشريـف عبد الكاظم
وصـفـاء هـادي ومـحــمـد داود ومـحـمـد
عــلي عـبــود وعالء عـبــاس إضـافـة الى

الالعب علي كاظم وخضر علي وعمر
عـبــد الــرحـمن ومــنـتــظـر ســتـار وجنم
شــوان وحـيــدر عــبــد الــسالم وحــمـود
احــمــد وعــبــاس ايــاد ومــنــتــظــر عــبـد
الـســادة ومــراد مــحـمــد وعــلي ريـاض
ومع احمد وعالء رعـد ومحمد مزهر
وصـادق زامل ومـهـدي حـمـيـد وإيـهاب
نـاصـر وريـان إبراهـيم وحـسـام مـهدي
وعـبــاس بـديع وحـسـ جـبـار وحـسن
رائـد وأمــيـر الــعـمــاري ولـؤي الــعـاني

وعلي حلمادي.
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ـنـتخب مـا لديه من ويـنتـظر ان يـقدم ا
خالل مجموعة العبـ أكثرهم يلعبون
لــــلــــمـــنــــتــــخب الــــوطـــنـي في جتـــاوز
اجملــمـوعــة الـقــويــة واالنـتــقـال لــلـدور
ـسابقة األخر بحـثا عن بطـاقة التأهل 
ـونــديــال طــوكــيـو 2022 كــرة الــقــدم 
بـعـدمـا كــان قـد لـعب قـبــله في بـطـولـة
ريــودي جــانـيــرنـو في  2018بــقــيـادة
ـدرب الــسـاعـي بـجــدفي لــنـقل نـفـس ا
ــشــاركـة الــفـريـق الى حتــقـيق هــدف ا
الـتي سـتـنـطـلق في الـثـامن من الـشـهر
الـقادم في مـواجهـة منـتخب اسـترالـيا
في الثامن مـن كانون الثـاني القادم ثم
استـراليا وبـعدهـا مع أصحاب األرض
وجـميـعهـا مبـاريات صعـبة جـدا ومهم
درب ان يـسـتـجـيب الـالعـبـ لـرغـبـة ا
ومن ثم الـشارع الـريـاضي الذي يـتابع
ويـتـرقـب ان يـكـون العــبـو الــفـريق عن
حـــسن ظـــنــهم وفـي الــســـيــطـــرة عــلى

باريات واخلروج منها بسالم. ا
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