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حتت تأثير الـنتيجة وضـغطها وهو
ما يـحاول  حتقـيقه من خالل تـظافر
جــهـوده والالعــبـ واهـمــيـة تـقـد

اللعب الفردي واجلماعي.
b½ö¹Uð …uDš

ومــؤكــدان شــهــد قــد حــدد خــطــورة

تـــــايـالنـــــد  حــــدد  مـالمح الـــــلـــــعب
طلوب  واألداء وطريقته والتـكتيك ا
ــطـلــوب من الالعـبــ امـام مــهـمـة ا
بي ليست سهلـة خصوصا وان االو
سيلعب بشعار  الفوز وحده برصيد
نـقـطـتـ من تـعـادلـ مـع اسـتـرالـيا
بـهدف والـبحـرين بـهدفـ وله ثالثة
أهـداف وعــلـيه مـثــلـهــا فـيـمــا  يـبـلغ
نافس ثالث نقاط من رصيد الفرق ا
الـــفــوز الـــكـــبـــيـــر عــلـى الـــبــحـــرين
بــخــمــاسـيــة نــظــيــفــة وخـســارة من
اسـترالـيا بـهدفـ لواحـد  وسيـلعب
خـيـاري الـتـعـادل والـفـوز  مـا يـظـهر
كن إمامـنا صـعوبة  الـلقـاء الذي ال
ان يـــتـــحـــمل األخـــطـــاء  لـــتـــحـــديــد
مـسـتقـبل الـفريـق   ويكـون الالعـب
قـد تــكــيــفـوا عــلى  األجــواء بــسـبب
ــــكن ارتـــفــــاع الــــرطــــوبـــة لــــكن ال
استـخدام ذلك عـذرا لنـا الن تأثـيرها
ا في ذلك فريق على جميع الفريق 
ــضـيـف لـكن األمــر يـتــطـلب الـبــلـد ا
حشد اجلهـود وحديث الالعب  عن
الفوز وحـده حتديدا  بـعدما يـكونوا
قد تعـلموا من األخـطاء القـاتلة التي
كـادت ان تـطـيح بـاآلمـال خالل  لـقـاء
الــبــحــرين لــوال الــهــدف الــقــاتل في

الوقت اإلضافي.
WK U  W¹e¼Uł

ـهـمـة تـتـطـلـب  الـدخـول  لـلـمـلـعب ا
باجلـاهزيـة الكامـلة  وان يـخدم الكل
لـلـكل  والن األمـور تتـطـلب مـسـاعدة
الـبـعض لـلـبـعض وان يـتـحـمل الـكل
سـؤوليـة ومحـاولة احلـصول على ا
تـلـكون الـنـتيـجـة االيجـابـيـة  وهم 
مقومات الـلعب   بثقـة عالية ووضع
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ـبي لـتـجاوز يـتـطـلع مـنـتـخـبـنـا االو
عــقـــبــة مــنـــتــخب تــايـالنــد صــاحب
األرض واجلــمـهــور الـلــذين يـدخالن
ــشــتـرك بــرغـبــة الــفــوز  واحلـافــز ا
الـتـحـول لـلـدور الـتـالـي عـبـر  الـلـقاء

احلـاسم الـذي سـيـقـام عـنـد الـسـاعـة
الـرابــعـة والـنـصف من عـصـر الـيـوم
الثالثاء الرابع عشر من كانون ثاني
اجلـاري ضمن تـصفـيـات  اجملمـوعة
األولى مـن بــطـولــة أســيــا حتت سن
23 اجلارية في تايالند من  اجل
الـتـأهل  لـلـدور الـتـالي مـن الـبـطـولة
والـبقـاء ألطول وقت لـتـحقـيق  هدف
سابقة كرة القدم شاركة واللعب  ا
بـياد طوكـيو الصـيف القادم في  او
بـعد اخـر مـرة صعـد فيـهـا الى نفس
2016 احلــــــــدث فـي الـــــــــبـــــــــرازيل 
نـافسات بـصعود األول وتتـلخص ا
والوصـيف والـثالث وفي حـال تأهل
نـتخب الرابع  الى اليـابان يصـعد ا
ــبــيــاد الــقــادم كــمــا ســتــجـري االو
بنفس الوقت مباراة البحرين بنقطة
تصدر  مـنتخب استـراليا باربع  وا
نــقـاط ومن خاللــهـمـا سـيــحـدد بـطل

اجملموعة والوصيف  للدور االخر.
درب دور ا

وبـــاتت اآلمـــال مــعـــلـــقـــة عــلى  دور
ــــدرب غـــــني شــــهــــد في حتــــديــــد ا
ـثــالي  خلـوض الــلـقـاء الـتــشـكـيـل ا
ــثل كل الــتــحـدي واخــتــيـار الـذي 
ابـــرز من الالعـــبـــ بــعـــدمـــا عــكس
البدالء أهـميتهم وتـأثيرهم في االمر
األهم حـيث الـنـتـيـجـتـ  األخـيـرت
ويــدرك ظــروف الــلــعب الــتي تــصب
نافس الذي يلعب صلحة الفـريق ا
بأفـضـليـة عامـلي األرض واجلمـهور
ومـجـمـوع الـنـقاط  كـمـا يـريـد  شـهد
حتــقـيق االجنـاز الـثــاني تـوالـيـا في
ـبـياد طـوكـيـو بـعد الـوصـول الى او
البرازيل تواليا  عـندما يقود الفريق
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ـمتاز جعل أكد مدرب الـنفط لكـرة السلة خـالد يحـيى أن الفوز الذي حـققه على الـشرطة في قـمة منافـسات الدوري ا
بـاراة كـانت مهـمـة جدا وعـصـيبـة عـلى الفـريـق ـرحـلة األولى. وقـال يـحـيى ان ا الـفريـق يحـسم صـدارة الدوري في ا
وحـسـمت في الثـواني األخـيـرة. وأضاف الـلـقـاء لم يكن سـهال كـون فـريق الشـرطـة يـضم نخـبـة من الالعـب احملـلـي
. وأوضح ان النفط تأثر بتوقف التدريبات في وقت سابق حيث علق ميزين باإلضـافة إلى محترف على مستوى عالٍ ا
ـدة شـهـر مـا أثـر بـشكـل كبـيـر عـلى حتـضـيـرات الـفريـق للـدوري ورغم ذلك تـمـكـنـا من حتـقـيق الـفوز الـنـادي نشـاطه 
واصلـة النـتائج اإليـجابـية وهـناك مرحـلتـان مقـبلـتان الـثانيـة ستـكون سـهلـة بحكم وضـمان الـصدارة. وتـابع نسـعى 
ـربع الذهبي. وأكـمل عليـنا أن نحافظ ركـز الثامن مـبارات لـبلوغ ا تأهلـنا كبطـل للدوري وبالـتالي سنـواجه صاحب ا
ـستـوى الفني مـن مباراة إلى أخـرى. يشـار إلى أن النفط عـلى السـير بخـطوات واثـقة ونحـافظ على االرتـفاع اجلـيد با

متاز بنتيجة 84 – 86 لينفرد بصدارة الدوري. فاز على الشرطة في دوري السلة ا
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أعلن نـادي كاظـمة الكـويتي تـعاقده
هاجم العـراقي محمد شوكان مع ا
في صــفــقـة انــتــقــال حــر لــنــهــايـة
وسم اجلاري. وبـات شوكان رابع ا
مــحـــتــرفي الــبــرتـــقــالي إلى جــانب
الـبـرازيلـي أندريه ومـواطـنه بـرونو
والـــنــيــجـــيــري بـــول أنــوبي الــذي

التحق بالفريق مؤخرا. 
واســتـــغــنى كـــاظـــمــة عن خـــدمــات
الــــثالثي أنــــتــــونــــيـــو فــــيــــلـــيــــبي
والــــتـــوجــــولـي الالويـــلـي أتــــاكـــور

والتوجـولي سادات بعدمـا أخفقوا
طلوبة للسفير في تمثيل اإلضافة ا
خالل مـشاركـتـهم باجلـوالت الـسبع
األولى من عــمـر الــدوري. ويــتــبـقى
مــقـــعـــد واحــد شـــاغــر فـي قــائـــمــة
محتـرفي كتيبـة السفيـر حيث يبرز
ــالي حـامـد مــاريـوس الـذي أتـمت ا
إدارة الـكــرة االتــفـاق مــعه مــجـددا
بعدما تـعذر تسجـيله في االنتقاالت
ــاضـيـة حـيث تـنـتـظـر الـصـيـفـيـة ا
إدارة الكـرة وصوله إلتـمام الـتعـاقد

معه بشكل رسمي.

ـســاعــد لــلــشـرطــة حــســ عــبـد ــدرب ا ا
ـبــاراة هـي األخـيــرة ضــمن الــواحــد إن ا
عسكر ـواجهات التحضـيرية في ا جدول ا
ـقـام بـاألردن. ولـفت الـنـتـيـجـة الـتـدريـبي ا
غيـر مهمة واألهميـة تكمن لوضع الالعب
ـبـاريـات كون ـنـافسـة وخـوض ا بـأجـواء ا
الـــدوري احملـــلي مـــتـــوقف مـــوضـــحـــا أن
سـتوى الـفني في تـصاعـد مسـتمـر وهذا ا
ـــطـــلــوب. يـــشـــار إلى أن الـــشـــرطــة هـــو ا
سـيــخـوض مــبـاراة اإليــاب في ربع نــهـائي
البـطولة الـعربيـة أمام الـشباب الـسعودي
في 20 من الـشهر اجلاري بعد أن انتهت
مـبـاراة الـذهـاب بخـسـارة الـفـريق الـعراقي

بسداسية نظيفة.
من جـانب اخر قرر االحتاد اآلسيوي لكرة
القـدم تغييـر موعد مبـاراة الزوراء العراقي

وبـونـيــودكـور األوزبـكـي ضـمن مـنــافـسـات
مــلــحـق دوري أبــطــال آســيــا والــتي كــانت
مقـررة في احلـادي والـعشـرين من الـشـهر
اجلـــاري في طــشـــقــنــد. وخـــاطب االحتــاد
اآلسـيـوي الـزوراء رسـمـيـا بـرغـبـة الـفـريق
باراة وتأجيلها األوزبكي في تـغيير موعد ا
لــيــوم واحــد وهــو مـــا وافق عــلــيه الــنــادي
الـــعــراقي. وجـــاء طــلب الـــنــادي األوزبــكي
بـاراة مع مـواجهـة مـواطنه بسـبب تـزامن ا
لـــوكــومـــوتــيـف طــشـــقــنـــد الــذي ســـيالقي
استـقالل دوشنـبه من طـاجيـكسـتان بـنفس
ـقـرر أن يحـتـضن مـبـاراة الزوراء ـلـعب ا ا
وبــونــيــودكــور. يـــشــار إلى أن الــفــائــز من
مبـاراة الزوراء وبونـيودكور سـيواجه الع
ــلــحق الــثــاني اإلمــاراتي في اإلمــارات بــا

لذات البطولة.
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تـعددة وتـعـيش منـذ زمن بعـيد واقع ـلفـاتهـا ا كـرتنـا علـيلـة 
ـضي وآن له ان يـقلع كي غـدا فـيه االستـمـرار عـصي عـلى ا
يـبـنى عـلـى أسس حـديـثـة وعـقـول جـديـرة .. فالـعـلـة ال تـكـمن
باالشخاص وال حتصـر بالعهد احلـاضر ومخطئ من ينسب
سـوء احلــال لالخـوة في االحتـاد احلــالي .. وان كـانـوا جـزء

سؤولية فيه ..  من حتمل ا
ـلــفـات يــظـهـر ان اذ ان الـوضع الــعـراقي الــعـام مــتـشــابك ا
الـقــطــاع الـريــاضي عــامـة وكــرة الـقــدم خــاصـة مــا زال هـو

لفات األخرى ..  األفضل من بقية ا
فـســوء اإلدارة والــتـخــطـيـط والـعــمل لم يــكن صــنـاعــة افـراد
بعـيـنـهـم وال يـتـحمـلـون مـسـؤولـيـته وحـدهـم اذ هـنـاك أسـباب
ـهنـيـة عالـية بـعـيدا عن اسـتـهداف االسـماء يـجب ان تعـالج 
فانـهم يـنتـسبـون لبـيت كروي يـجب ان ال نسـهم بخـسارة أي
راحل عمله واختالفنا بوجهات عضو فيه مهما كان تقييمنا 
ـشـتكى عـلـيهم شـتـكون وا الـنـظر .. فـبـيتـنـا الكـروي واحـد ا
ـسـتقـبل .. مع االعـتـراف ثـمة اخـوة في الـعمـل واحلاضـر وا
وقف ما رؤى ومصـالح وأساليب قـد جتعل االنـسان يـؤمن 

بكل تداعياته.
حادثة السجن األليمة لعضـوين من وسطنا الكروي يقضيان
مدة حبس نحسها طـويلة وكل ساعة منهـا مريرة على قلوبنا
والســرهم .. كــذا احملـــاكم والــقــضــاء مـــا زال في وضــعــيــة
ا ال نتمنى ان يحدث . طارد وقد يقع في قبضته اخرين  ا
وان تعـالج األمور بـطريـقة أخـرى غيـر السـجن الذي سـيبقى

اثره ابعد حتى من التصالح واإلصالح والتراضي.
نـحن نـعـيش تـلـك الـتـداعـيـات ونـنـتـظــر احلـلـول وقـد سـمـعـنـا
بـادرات الـتي مـا زالت خـجـولـة او مـحدودة في الـكـثـيـر من ا
اطـر مــعـيـنـة او أسـيـرة لـتـرقـيـعـيـة لم تـصل الى حل مـشـرف
يـأخـذ بـنـظـر االعـتـبـار مـصـلـحـة الـكـرة الـعـراقـيـة أوال ولـيس

االفراد.
سـمـعـنـا بـان االخــوة في االحتـاد يـنـوون عــقـد اجـتـمـاع هـام

للهيئة العامة يهيئون فيه حلل ما ... 
ــطـاردات كــذلك هــنــاك دعـوات بــان تــتــوقف احملــاكــمــات وا
الـقـانـونـية .. وان األخ عـدنـان درجـال - كـمـا قـيل ونـشر من
وجـهات نـظـر تعـبر عن راي أصـحـابهـا -  مسـتعـد لـلتـعاطي
بإيجابية مع الطروحات التي تستهدف تصحيح مسار كرتنا
أوال.. كــمـا ان عـدد من أعــضـاء االحتـاد ورئـاســته صـرحـوا
ـنـاسـبـات ووسـائل عدة  –كـما سـمـعـنا  –انهـم على عـلـنا 
استـعداد لالستـقالة .. كـما ان البـعض قترح صـفقة تـتم بها
وقف اإلجراءات القانونية مع اعالن االستقاالت.بهذا الصدد
نفى محامي درجال قدرة وصالحية عدنان للتاثير على وقف
اإلجـراءات القـانونيـة التـي يقـول عنـها أصبـحت بـيد الـقضاء
هــو وحــده مـن يــبت فــيــهــا .. لــكن فـي عــراقــنــا وبــنــاء عــلى
ـصلحة العامـة نعتقد جازم بـامكانية الوصول مقتضيات ا
الى حـلـول مـرضـيـة تـنـفع الــصـالح الـعـام شـريـطـة ان يـفـكـر
ـصـالح األشـخاص ـصـلحـة كـرتـنا أوال ... ال  أصـحـابهـا 
سـيـما عـلى حـسـاب كـرتنـا  .. وان يـعـترف أصـحـاب الـقرار
ومن عاشوا مـراحله خالل سـنوات خلت ان الـوضع الكروي
احلــالي اصــبح شــبـه مـيـت ويـجـب إعـادة احــيــاؤه من خالل
تشكيل هيئة مـؤقتة تأخذ على عاتقـها إعادة صياغة مفردات
الــنـظــام الــداخـلي أوال قــبل كل شيء النـه اس الـبالء ... كي
يـكـون قـادر عـلى فـرز هيـئـة عـامـة تكـون هي صـاحـبـة الـقرار
ــســؤولــة األولـى عــنه .. بــعــد ذاك فـــلــيــات من يــات عــبــر وا
صناديـق االقتراع كل من تـتوفر به الـشروط ويؤمن بـاخلدمة
ـعركـة تنافـسية لـتقد صـلحة الـعامـة فعال وسلـوكا .. فا وا
األفــضل وإصالح حــال كـرتــنــا بـعــيـدا عن
التـكالـب للـجلـوس على كـرسي االحتاد
والـتــمــتع بــامــتــيــازاته غــيــر احملـدودة
والــبـقــاء عـلـى مـقــعـده ومــقـــــوده الى

االبد.
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خسر الشرطة العراقي من السلط األردني
بــهــدف دون رد في مــبــاراة وديـة أقــيــمت

ـعسكـر التـدريبي للـشرطة بعـمان ضمن ا
حتـضـيــرا إليـاب ربع نــهـائي بـطــولـة كـأس
مـحــمـد الـســادس لألنــديـة األبــطـال. وقـال

بــدني ونـــفــسي ومـــهم ان يــتـــســلح
شـتـركات والـسعي الالعـب بـهـذه ا
اجلــاد حلـسـم األمـور بــغض الـنــظـر
عن الـــذي حــصـل يــومـي اخلــمـــيس
ــــاضـــ وان يــــنـــصب والــــســـبت ا
التفكير في مهمة اليوم   عبر اللعب

بـشـعــار نـكـون او النـكـون واالهم ان
يــظـــهــر جــمـــيع الالعــبـــ بــأفــضل
سـتوى فـيمـا بيـنهم حـاالتهم امـام ا
الــذي يــبـــدو مــتــقــارب عــنــدمــا قــام
البدالء بتدارك األمور وإنقاذ الفريق
من تـــاخــــره مـــرتـــ وفي حلـــظـــات
اســـتــثــنـــائــيـــة حــيث قـــوة الــفــريق
االسـتــرالـي الـتـي كـشـف عــنـهــا  في
لقـاء تـايالند واحلـال للـبحـرين التي
عــكـست صـورة مـخـتـلـفـة عن الـلـقـاء
االول  وأحـرجتـنا وكـادت ان تـفضي
على أمالـنا التي نـعول في حتقـيقها
الـيــوم من خالل مــجــمـوعــة العــبـ
واعدين يردون الوصول الى  الهدف
ــهــمــة  تـكــمـن عــنـد  احملــدد  والن ا
اجلـميع ومـاذا يـتعـ علـيـهم القـيام
ـتلك الفـريق مدربـا مقتدرا به  كما 
عـلى إدارة األمــور  من خالل  قـيـادة
ــذكـور لــلـدورة الــثـانــيـة الـفــريق   ا
إضـافــة الى خـبــرته الـتــدريـبــيـة مع
الـــفــرق احملــلـــيــة كـــمــا انه يـــتــمــتع
بـإمـكـانـات فـنـيـة عـالـيـة وذهـنيـة في
حتــــدي األمـــور  بــــعــــدمــــا جنح في
ـاضــيـة بــنـقل الــفـريق الى الــدورة ا
الـبــرازيل وهــو الــيـوم إمــام فــرصـة
اخرى  قد  حتددها نتيجة اليوم من
اجل مـواصـلـة الـبـقـاء حـتى حتـقـيق
ـشــاركـة الــذي يـتــوقف عـلى هــدف ا
وقـائع وسـيـر الـلـقـاء  الـذي يعـلم كم
تـأثيـره على مـهمـته شخـصيـا وعلى
الالعـبــ والــكــرة الـعــراقــيـة في ان
حفل كروي جتد نفسها في اللعب 
ـهم إمام ي حيث طـوكـيو وهـو ا عـا
نـتخب الـوطني التـقدم الـذي علـيه ا
في تـصـدر مـجـمـوعـته واألمل في ان

يبلغ نهائيات كاس العالم.
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ويـكـون اجلهـاز الـفـني قـد قيم األداء
من كـل جـــوانـــبه امـــام اســـتـــرالـــيــا
والـبـحـرين امـام تـأثيـر مـهـمـة الـيوم
ؤكد سـتتابع بـشكل استـثنائي من ا
الــــشـــــارع الــــذي
تـهـمه كـثـيـرا مثل
هـــكــذا مــبــاريــات
حاسمـة واألهمية
 هــــــــنــــــــا  في ان
ـدرب  قد يـكـون ا
حـــــدد األخــــطــــاء
الــــــــتـي رافــــــــقت
االداء فـــــــي كــــــال
الـــــــــلـــــــــقـــــــــاءين
السـابقـ حصرا
عـنـد  خط الـدفـاع
وتــقـــبل األهــداف
قـــبل مـــنــافـــســيه
وهـــــذا مــــــؤشـــــر
واضـح وخـــــطـــــر
وأهـمــيـة جتـاوزه
ـهمـة التي لدعم ا
تـــتــطــلـب الــلــعب
بـــــأقل االخــــطــــاء
وحــتى  بــدونــهــا
وعــــدم الــــتــــأثــــر
بـــــــتــــــشـــــــجــــــيع
تـوقع ان يـحضـر بكـثرة اجلـمهـور ا
وأكــثـر من لــقــاء اسـتــرالـيــا لــقـيــمـة
ـبـاراة  والــنـتـيــجـة  بـعــدمـا فـضل ا
الـبـلـد تـنـظـيم الـبـطـولـة  من اجل ان
يــتــمــكـن مــنــتــخــبــهم  في  حتــقــيق
حــســابـات الــوصــول والـلــعب في

طـوكــيـو  وهــو أفـضل شيء
سيـقـدمه الفـريق الذي
سـيـلعب بـأفـضـلـية
الــــــــــنــــــــــقــــــــــاط
واحلــظـوظ وفي
غـــايـــة احلــرص
لـــــــتــــــحــــــقــــــيق
ـطــلـوب  حـيث ا
ـنـحه الـتـعادل
الــتــأهل لــلـدور
الـتـالي ويـرفع
من حـــظـــوظه
في االستمرار
نافسات في ا
واحلصول على
تـذكــرة الـلـعب في

الــيــابــان   وهــو الـذي
قــدم مـــســتــوى جـــيــد امــام
الــبــحــرين  ومــخــتــلف إمـام
اسـتـرالـيـا  مـاوضع الـفـريق
امام مهمـة استغالل الفرص
مــا عــرضه لــلــخــســارة امـام
اسـتـرالـيـا  وتـاه في الـشـوط
الــــــثــــــاني وعــــــانى بــــــعض
الالعبـ من ضعف الـليـاقة
الـبدنـية  وكـادت شـباكه ان
تتعرض لـضعف ما سجله
األصفـر  لكن هـذا  اليعني
انـه  بــغــيــر الــقــادر عــلى

الـــذي يـــتـــطــلـب الــلـــعب بـــخـــطــوط
مـتـكامـلـة  للـحـد من خطـورة الـفريق
ــقــابل حــتى اليــتــكــرر ســيــنــاريــو ا
الـلـقاءين الـسـابـق  عـنـدما تـأخـرنا
امام اسـترالـيا واحلـال مع البـحرين
التي تـقدمت عـليـنا مـرت في مـهمة
كــــادت ان تـــتــــعـــقــــد وعـــلـى العـــبي
ــبي  ان يــنــطــلــقــوا ويــعــتــنـوا االو
بــاألداء والـــلــعب بـــتــركــيـــز وبــقــوة
وشيء جـيـدان يـتقـدم بـالـهـدف وهو
ـنـحنـا فـرصـة التـقـاط األنـفاس مـا 
وجعل األمور ان تسـير بشكل أفضل
 الن هــــذا ســـيـــربـك من حــــســـابـــات
ـا  تختلط األمور الفريق االخر  ور
عـليه  لـكن عـليـنا ان جنـتـهد ونـلعب
ـطـلـوب في مـهـمـة ـردود ا وتـقـد ا
حـاسمـة  من خالل الـوصـول ألفضل
ستـوى عبر إمـكانات الـفريق الذي ا
سـيــكـون امـام حتـد كـبـيـر ويـجب ان
يدخل الالعب ويقـوموا بواجباتهم
على أفـضل ما يكـون  من اجل الفوز
النتيـجة التي ستسـعد الشارع الذي
سيتـابع باهتـمام استـثنائي لكن من
اجل مــشـاهـدة فـريق يــفـوز ويـنـتـقل
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وجتــــري  بـــنـــفـس الـــوقـت مـــبـــاراة
اســتـــرالـــيـــا والــبـــحـــرين وتـــظـــهــر
األفضلية الـفنية للـمتصدر الذي قدم
مستـوى واضح امام تايالنـد بفضل
تــمـتع الـالعـبــ بــقـوة جــســمـانــيـة
وقـدرات فــنـيـة ومـهـارات فـرديـة  في
وقت يـــســـعـى الـــبـــحـــرين الى قـــلب
طلوبة الطاولة  وحتـقيق النتيـجة ا
باالعتمـاد على عدد مــــــــن الالعب
الذيـن جنحـوا في مواجـهتـنا بـشكل
واضح وبـإمـكـانه صـنع الـفـارق
ـــــــــهــمــة رغـم صـــــــعــوبــة ا
بــــــعـــــدمـــــا أظـــــــــــــهـــــرت
مــبـــاريــات الـــبــطـــولــة ال
يوجـد فريق قـوي وأخر
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ومـهم جـدا ان نـقـدم
الـــتــهـــاني لـــفــريق
مــنــتــخب ســوريـا
الذي حـقق الفوز
عــــلى مـــنـــتـــخب
الـيـابـان بـهـدف
دون رد  وقـــبـــله
الـتعـادل مع قـطر
بهـدفـ وسيـكون
امـــــام الــــلــــــــــــقــــاء
احلـاسم لصـدارة  اجملـموعـة  امام
شــقــيـقـه الــســعـودي األربــعــاء في
نـــتـــيـــجـــة ســـتـــحـــسم مـــوقــــــــف
اجملمـوعـة التي يـتصـدرها الـفريق
الـــســـوري بــــفـــارق االهـــداف عن
الــســعــوديــة ولـــكل مــنــهــا اربع
نــــقـــاط ويــــذكـــر ان مــــتـــصـــدر
اجملــمــــــــــوعــة األولى ســيالقي
ثـاني اجملــمـوعـة الـثـانـيـة وأول
الــثـــانــيـــة  ســيالعـب  وصــيف

االولى.

محمد شوكان
يحترف في

الدوري الكويتي

مـجاراتـنـا  في مبـاراة  هي مـخـتلـفة
له اليـريد ان يـتـنـازل عنـهـا في نفس
الوقت ان اللعب من اجل الفوز األمر
الــذي سـيـهـتـم به الـفـريق قــديـنـقـلب
عليه اذا ما جنح العب في التعامل
مع األمـور الـفـنـيـة والـنـفـسـيـة ومدة
الـــلـــعب وكـــيـــفـــيـــة الـــتـــخـــلص من

صعوبته على األقل.
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ــكن الـتـقـلـيل من في كل األحـوال ال
ـقـابل  الـذي يـعـتـمـد شـان الــفـريق ا
عـلـى الـســرعـة والــتـهــديف الــبـعــيـد
وســيـلــعب من اجل الــسـيـطــرة عـلى
مـنـطقـة الـدفـاع وغلق الـثـغـرات امام
مـهـاجمـيـنا الـذين يـعـرفون ذلك وفي
ان يــــشـــهــــد الـــلــــعب مـن اجلـــوانب
وإحكـام منطـقة الوسط امـام الكرات
ـرتــدة الــسالح الــذي ســيــلــعب به ا
ـا ـقــابل ويـشن هــجـمـاته  الــفـريق ا
ــتــلـكه  الـالعـبــ من ســرعـة  النه
مـتــوقع سـيـلــجـأ حلـمــايـة مـنــطـقـته
دفـاعــيـا عـلى
امــــــــــــــــــل ان
تـــــــــنـــــــــجح
األمــــــــــــــــور
واخلــــروج
بــنــتــيــجـة
الـــتـــعــادل
الــــــــــــــــتـي
ســـتـــكــون
كـــــافـــــيـــــة
امـام رغبـتـنا
في  حتـــقـــيق
الــــــــفـــــــوز
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أعـلن االحتــاد اآلسـيـوي لــكـرة الـقـدم
عن طـــاقم حــــكـــام مـــبـــاراة الـــعـــراق
ــؤلـف من االردني أدهم وتـــايــلـــنـــد ا
واحلـكــمـان مــخـادمــة (حـكـم سـاحــة)
ـســاعـدان أحـمـد الـرويــلي ومـحـمـد ا
مــصـطــفى اخلــلف من االردن ايــضـا
فيمـا يكون  احلـكم الرابع: كريـشانثا
بـــيـــريـــرا مـن (ســـريالنــــكـــا) وحـــكم
ــســاعـد مــحــمـد تــقي بن الــفــيـديــو ا
جـاهـاري من (سـنـغـافـورة) واحلـكام
ـسـاعـدين حلــكم الـفـيـديـو فـالـنـتـ ا

كوفالينكو (أوزبكستان) كو هيونغ-
ج (كوريا اجلنوبية).
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ــبي ــنــتــخب االو اكــد رئــيـس وفــد ا
الـــعـــراقـي عـــضـــو االحتــــاد يـــحـــيى
ـباراة بأن هـنـاك تكـر خاص  زغيـر
تـايـلـند والـعـراق احلـاسـمـة فـيـما لم
يحـدد مـبلغ الـتـكر وتـركه لـلحـظته
بـيـنـمـا حـددت وسـائل اعالم مـتـعددة
مـــبــلـغ الــتــكـــر من دون اشـــعــارنــا
للمـصدر الذي حـدد مبلغ الـ (1000)
دوالر نـنتـظـر في وقتـهـا ومهـمـا كان
ـبـلغ فـالـفـوز والـتـأهل هـو اكبـر من ا
اي مـبـلغ يــحـدده الـوفـد وان رئـاسـة
الوفد لم تقصر في الشاردة والواردة
وهيأت كل مستلزمات الراحة خاصة
من جـانب الـوجــبـات الـغـذايـة والـتي

همة. تعد العنصر االساس في ا
ساعديه  شهد يجتمع 

بي العراقي نـتخب االو عقد مدرب ا

بـكـرة الـقـدم امس االثـنـ اجـتـمـاعـا
ساعـديه واحمللل الـفني للـفريق قبل
الــوحـدة الـتــدريـبـيــة االخـيـرة لــلـقـاء

تايلند.
شـهــد وبـعـد وجــبـة الـغــداء مـبـاشـرة
ـسـاعديه عـباس عـبـيد وحـيدر اوعز 
جنـم وكـــر نـــاعم واحملـــلـل الـــفـــني
للـفريق عـلي الـنعـيمي لـعقـد اجتـماع
في قــاعـة االجـتــمـاعـات بــفـنـدق رامـا
كـاردنز مـقـر اقـامـة الوفـد".الـغـاية من
االجـتــمـاع بـحـسب حــديث شـهـد هـو
لــدراسـة الــفـريق الــتــايـلــنـدي من كل
جـــوانــــبه وحتـــديــــد نـــقــــاط الـــقـــوة
ـنــافس والـتــشـاور والــضـعف لــدى ا
ــســاعـــدين لــوضع مـــابــ شــهـــد وا

ناسب للمباراة. االسلوب ا
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ــبي الــعــراقي ــنــتـــخب االو اجــرى ا
بكـرة القـدم امس االثـن آخـر وحدة
تدريبـية مسـائية قـبل لقاء تـايلند في
نـافـسات اجلـولة الـثـالثـة واالخـيـرة 
فـرق اجملــمـوعـة االولى بـالــنـهـائـيـات
اآلسـيويـة. الـوحـدة الـتدريـبـيـة جرت
في الـساعـة الـرابـعـة عصـرا بـتـوقيت
تايلـند الـثانيـة عشر ظـهرا بالـتوقيت
الك التدريبي العراقي وخصصـها ا
ــبـاراة الجــراء الــتــكــتــيك اخلــاص 
ـــضـــيف وجــرت مــنـــتــخـب الــبـــلــد ا
الوحدة التدريبـية وفق ما اطلع عليه
الك الـــتـــدريــبي مـن نــقـــاط ضــعف ا
وقـوة للـمـنـافس بـعد ان حـضـر شـهد
ومساعديه مباراتي تايلند والبحرين

واستراليا وتايلند.
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ـــبي الــعــراقي ــنــتــخب االو يــدخـل ا
بـكـرة الـقــدم الـيـوم الـثالثـاء مـفـتـرق
طرق يسـلك فيه طـريقـ وهو يواجه
ــضــيف مــنــتــخب تــايــلــنــد الــبــلــد ا
قومات على بجمهوره وارضه وكل ا
مــلــعب  راجــامــانــغــاال الــدولـي عــنـد
الــســاعـة الــرابــعـة والــربع بــتــوقـيت
بغداد احملـلي الثامـنة والربع حسب
ساعة تايلند في لقاء اجلولة الثالثة
لــفـرق اجملـمــوعـة االولى بــنـهــائـيـات
اســيــا لــلــمــنــتــخــبــات حتت سن 23
اجلــاريــة في تـايــلــنـد لــغــايـة 26 من
الــشــهــر اجلــاري.الــطــريق االول هــو
الـــتـــواصل بـــاجتـــاه الـــدور الــثـــامن
واقصاء منـتخب الضـيافة التـايلندي
ـتـوقع له في ارضه وبـ جـمـهـوره ا
ان يــكــون حــاضــرا بــاعــداد كــبــيــرة
واثــبـات الــذات لالعــبـ والــواعـدين
دربـهم الذي دخـل البـطولـة بوضع و
ــشــاكل االداريــة الـتي قــلق بــســبب ا
واجهت الفريق فـالطريق االول ليس
صـعــبـا عـلى شــهـد وعـلى مــجـمـوعـة
شــبـاب مـنــضـبــطـ من الــفـنـدق الى
ــلـعـب وبـالــعـكـس بـيــنـمــا جنـد ان ا
هنـاك فرق تـسرح وتـمرح في شوارع
الكـهم بـانـكــوك فـبـارك الـلـه بـهم و

التدريبي. 
ـبـاراة ـنـتــخب الـعـراقي ســيـدخل ا ا
بــخـــيــار واحــد الثـــاني والثــالث هــو

الفـوز الغيـره اذا مارغب بـاالستـمرار
في الــبــطــولــة وصــوال الى طــوكــيـو
وهـــــو امــــر مـــــجـــــرب عـــــلـى الالعب
العـراقي عنـدما يـدخل عنق الـزجاجة
يخـرج على الـغـالب منـها بـسالم اما
اذا لــعـب بــعــدة خــيــارات فــأن االمــر
يتعـقد لـديه نريدهـا عراقيـة يوم غد
قلوبنا وصلواتنا مع الفريق لتحقيق
الـفـوز في مـباراة تـايـلـنـد والنـريد ان
فـالــفـريق الـذي نــحـمـلــهم بـالـضــغط 
د االستـرالي باجلولة االولى اوقف ا
قـادرعــلى حتـقـيـق الـفـوز مع تــايـلـنـد
الـتي خـســرت لـقـاء اسـتـرالـيـا مع ان
ــــكـن ان يــــكــــون شــــرطــــا او ذلـك ال
مــقــيــاسـا بــكــرة الـقــدم.امــا الــطـريق
الثاني فال نـريد ان نتحـدث عنه الننا
واثقـون بالعبـينـا ومالكهم الـتدريبي
في حتـقيق مـانـصـبوا الـيه والـتأهل
الى دور الثمانية وندعوا من الله ان
ـــطـــار ســالـــكــا وهم يـــكـــون طــريق ا
يحـملـون واحدة من بـطاقـات طوكـيو
ــبـاراة الــثــانـيــة وحلــسـاب الــثالث.ا
اجملــمــوعـة نــفـســهـا ســتــقـام بــنـفس
توقيت مبـاراة العراق وتايـلند وعلى
مـلـعب ثـامـاسـات والتـقل اهـمـيـة عن
لـقاء الـعـراق وتايـلـنـد فوز الـبـحرين
يــعــنـي تــأهـــله بــعـــد الــتـــســاوي مع
ــواجــهــة امـا اســتــرالــيــا وبـفــارق ا
الـعـكـس او الـتـعـادل فــيـؤهل الـفـريق
ـــنـــتـــخب االســتـــرالـي. ويـــتـــصــدر ا
االسترالي فرق اجملموعة االولى بـ 4
نـقـاط نــقـاط يــلـيه الــتـايــلـنـدي بـ 3 
والــعـراقي بــنــقـطــتـ والــبـحــريـني

جانب من
تدريبات
فريق
الزوراء
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