
6

W uDÐ ·«b¼√Ë ÂUE½ nAJ¹ UOÝ¬ »dſ œU%≈

WO³*Ë_«  U³ ²M*«

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

حددت  جلنـة الصاالت بـاحتاد الـكرة السـاعة الـثانيـة عشرة
ـؤتـمر الـفـنـي النـدية من ظـهـر الـيـوم االثـنـ  مـوعـدا لـعـقـد ا
قبل. وقال متاز  الذي سـينطلق منتصـف الشهر ا الدوري ا
نائب رئيس الـلجـنة صالح عبـيس ان اللـجنة سـتقـوم بتوزيع
ــشـاركــة عــلى مــجـمــوعــتـ او ثالثــة حــسب عـدد االنـديــة ا
ـثلـها االنديـة. وأضاف عـبـيس ان األنديـة مطـالـبة بـتسـمـية 
ـالـيـة ـؤتـمــر مع تـسـويـة األمــور ا بـكـتب رســمـيـة حلـضــور ا

العالقة واجلديدة التي  حتديدها مسبقا لكل مشارك.
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كــشف احتــاد غـرب آســيــا لـكــرة الــقـدم
ــنــتــخــبــات نــظــام وأهــداف بــطــولــة ا
ـبية التي قرر إدراجـها على أجندة األو
نــشـاطـاته لـعـام  2020 احلــالي. وعـقـد
االحتـــاد  فـي فـــنـــدق كـــيـــمــــبـــنـــســـكي
بـالـعـاصـمـة األردنـيـة عـمّـان اجـتـمـاعـاً
نـاقشة تفاصـيل النظام الذي تـشاورياً 
سـيطبق الـبطولـة اعتبـاراً من نسـختها
الـثانية القادمـة بعدما كان احتاد غرب
آسـيا أقام نسختها األولى في قطر عام
ـشـاركة  2015 مـنـتـخـبـات. وأقيم 10
االجـتماع بـحضور األمـ العام الحتاد
ـثلي 10 غـرب آسـيـا خـلـيل الـسـالم و
احتــــادات أهـــلـــيــــة الـــذي اعـــلن  أن 8
احتــادات أكـدت حـتى اآلن مـشـاركـتـهـا:
لــبـنـان الـسـعــوديـة األردن فـلـسـطـ
الــبــحــرين الــكـويت الــعــراق وعُــمـان
ـقـتـرح عـلى تـقـسـيم ويـنص نـظـامـهـا ا
شاركة على مجموعت بحيث الفرق ا
تــقـام مـنـافـســات كل مـجـمــوعـة بـنـظـام

الـدوري من مرحـلة واحدة لـيتأهل أول
وثـانـي اجملـمـوعـتـ إلى الـدور الـثـاني
في آذار 2021 والـــــذي تــــلــــعـب خالله
تأهلـة إلية بنـظام التجمع ـنتخبـات ا ا
ــنـتــخــبـات بــضــيــافـة أحــد احتــادات ا
األربــعـة.  وأكــد الـســالم أن إقــامـة هـذه
الــبـطــولـة بــالــتـزامن مع هــذه الـفــكـرة
الــسـبّـاقـة لــنـظـامــهـا جـاءت أوالً ضـمن
اسـتراتيـجية احتـاد غرب آسيـا لشمول
ـنـطـقة كـافـة قـطـاعـات كـرة الـقـدم في ا
وحتـديـداً الفـئـات العـمـرية الـتي تـشكل
لـبنة بـناء أساسيـة وخصّت ثانـياً فئة
عــمـريـة مـهـمــة تـعـتـبــر رافـداً أسـاسـيـاً
ـنتخـبات الرجال.  وأشـار األم العام
ـا سـبق أن الــبـطـولـة تـأتي اســتـكـمـاالً 
و تــنـظــيـمه مـن بـطـوالت ســواءً عـلى
صـعيـد هذه الفـئة العـمرية وغـيرها من
الـفئـات وأن فكرة إعـادتها مـجدداً على
أرض الــــواقـع جــــاءت بــــعــــدمــــا بــــدت
االحتـــادات األهـــلــيـــة في غـــرب آســـيــا
مــتـحـفـزة لــهـا حـيــنـمـا عُـرض عــلـيـهـا

ـقترح في االجتماع الـتنسيقي األخير ا
ــدراء الــفــنــيــ والــذي يــحـرص مـع ا
احتــاد غـرب آسـيــا عـلى عـقــده سـنـويـاً
قــبل إعـداد أجــنـدته لــغـايـات الــتـشـاور
والـــــنــــــقـــــاش واالطالع عــــــلى كـــــافـــــة
الحـظات. كمـا اعتبـر أن إقامتـها على ا
نطـقة يأتي قياساً بـأهميتها مـستوى ا
بــاعـتـبــارهـا تُــعـنى بـفــئـة تــشـكل نـواة
ـنـتخب األول وألجل ذلك جـرى إعداد ا
نــظـام خـاص يُـســهم بـتـوفـيــر مـسـاحـة
بـاريات لـلمنـتخـبات قبل مـناسـبة من ا
مـشـاركـتـهـا في الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة
ــقـرر ــؤهـلــة لـنــهـائــيـات حتت 23 وا ا
انـــطالقـــهــا خالل شـــهــر تـــمــوز 2021
حـسب أجـنـدة االحتاد اآلسـيـوي. ونوه
الـسـالم أن هـذا الـنـظـام يـضـمـن تـوفـير
مـباريـات خالل أيام الفـيفـا لهذه الـفئة
بية فرصة نتخبات األو حـيث ستجد ا
خلــوض لـــقــاءات بــصــفــة تـــنــافــســيــة
ورسـمية حـالها حال مـنتخـبات الرجال
الــتي ســتـجــد نــفـســهــا في أيــام فـيــفـا

مـرتـبـطة إمـا بـاستـحـقـاقات رسـمـية أو
وديــة وهــو مــا يـتــيح احلــصــول عـلى
فــائـدة فـنــيـة كــبـيـرة قــبل االسـتــحـقـاق
ـــثـــلــو اآلســـيـــوي. وبــدورهـم أجــمع 
االحتـادات أن تـطبـيق هذه الـفكـرة على
أرض الواقع سيكون عامالً إيجابياً في
ـعـنيـة التي دعم هـذه الـفئـة الـعمـرية ا
تـكاد تلقى صعـوبات نوعاً ما في إعداد
بـرامــجـهـا وخـصـوصـاً أن مـعـظـمـهـا ال
ـباريـات سوى يـحـظى بفـرص خوض ا
في أيـام "فيـفا" بـالتـزامن مع مـنتـخبات
ــقـــدورهــا الـــرجــال كـــمــا ســـيــكـــون 
االســتـــعــانــة بــكـــافــة العــبــيـــهــا وفــقــاً
لـلــتـعـلـيـمـات الــتي جتـبـر األنـديـة عـلى
نـتخـباتـهم في األيام تـسريـح العبـيهـا 
التي يحددها االحتاد الدولي. وأشاروا
كـذلك أن البـطولة تـستهـدف فئة عـمرية
مـهـمة لـديهـا اسـتحـقاقـات خـاصة بـها
ونـوهوا إلى مـا باتت حتظى به بـطولة
كـأس آسـيا ت  23عـامـاً باهـتـمام كـبـير
لــــدى احتــــادات الــــقــــارة الــــصــــفـــراء
باعتبارها تشكل محطة تنافسية كبيرة
لـلـمنـتـخـبات الـتي تـشكل رديـفـاً ورافداً
ـنتخبات الرجـال من جهة وكونها من
جــهـة أخــرى مــؤهـلــة لـدورات األلــعـاب
ـراكـز ــبـيـة عــبـر مـنح أصــحـاب ا األو
الـــثالثـــة األولى بــهـــا فـــرصــة الـــتــأهل
ــــبـــاشـــر. وجــــرى خالل االجــــتـــمـــاع ا
الحــــظــــات الــــوقـــــوف عــــلى كــــافـــــة ا
قترحات التي من شأنها دعم تنظيم وا
الـبطولـة وإجناحهـا للخـروج باألهداف
ـكتسبات اإليـجابية وأكد احلـقيقية وا
الــسـالم في ســيـاق ذلك أن احتـاد غـرب
آســيــا ســيـأخــذ بــعــ االعـتــبــار كــافـة
ـــا يـــضـــمن األفـــكـــار والـــطـــروحـــات 
الــوصـول إلى صـيــغـة تـوافـقــيـة تـخـدم

البطولة والدافع وراء إقامتها.
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جنح منـتخب اشبـال العراق في التـغلب على
فـريق نـاشـئي اخلـور بـهـدفـ مقـابل الشيء
وجاءت األهـداف بإمضـاء كل من امير جواد
قام حاليا واوريقد فتوح ضمن معسكرهم ا
ــبــاراة الـثــانــيـة في قــطـر حــيث تــعــد هـذه ا
ية للمـنتخب بعـد ان خسر من ناشـئي اكاد
ــؤمـل ان يــخــوض الــفــريق اســـبــايــر ومن ا
ــقــبل ورافق مـبــاراة اخــيــرة يــوم الـســبت ا
الـوفــد الى اخلـور الــكـابـ مـجــبل فـرطـوس
بـاراة وقدم التـهاني الـى الالعب وشاهـد ا

على ما قدموه من مستوى رائع.
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قــدم العــبــونــا مــبـــاراة اكــثــر من رائــعــة في
الـــــشـــــوط االول حـــــيـث ابـــــهـــــروا جـــــمـــــيع
ــــا فـــــيــــهم جنــــوم الــــكــــرة احلــــاضــــرين 
الـسـابــقـون مـجــبل فـرطــوس ومـعــد ابـرهـيم
وخـــلــيل مـــحــمـــد عالوي فــضـال عن بــعض
الــريـاضـيــ في نـادي اخلــور حـيث انــتـهى
الـشـوط االول بالـتـعـادل الـسـلـبي بالـرغم من
ـنـتــخـبـنـا لـكن ان الــهـيـمـنـة كــانت واضـحـة 
ـــــنــــافس كــــانـت بــــراعـــــة حــــارس مـــــرمى ا
ــرصــاد حـيـث تـصــدى الى الــكــثــيـر من بــا
الــكـــرات وانــقــذ مـــرمــاه من اربـــعــة اهــداف
محـققة فضال عن العارضة التي ردت ثالث

كرات .
w½U¦ « ◊uA «

تغيـر سيناريو الشوط الثاني عن سابقه بعد
ان سـجل منـتـخـبنـا هـدف في الـربع األخـير
ـــبـــاراة حـــيث أشـــرك الـــفـــريق من عـــمــــر ا
نافس بـعض الالعب من فئة الشباب تولد ا
(2003- 2004) وكــان اصـــرار العــبــيــنــا
ـبـاراة وتسـجيل واضحـا في تـغيـيـر نتـيـجة ا
األهـداف حـيث غـيـر اجلـهاز الـفـنـي للـفـريق
تـلكون النزعة بعض الالعـب وزج بالعب 
الـهجـوميـة بـغيـة  زيادة الـضـغط على الـفريق
ــنـــافس وأثـــمـــرت الـــدقــائـق االخــيـــرة من ا

تسجيل هدفي الفوز .
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أكـد وزيـر الشـبـاب والريـاضـة أحمـد ريـاض أهمـيـة التـعـليم
لالرتــقــاء بــواقـع الــشــاب الــعــراقي وبــنــاء جــيل قــادر عــلى
عرفة مـواجهة جـميع التـحديات الـراهنة متـسلحـا بالعـلم وا
ي مــؤكـدا سـعي الــوزارة االرتـقـاء ومــواكـبـة الــتـطـور الــعـا
ـكـنة بـالـواقع الـشبـابي في الـعـراق واسـتثـمـار ايـة فرصـة 
ـؤسسات الـعلمـية الدولـية ومنـها التـركية لـزجهم في ارقى ا
ـقـاعد الـدراسـية حتـديـدا والسـعي لـلـحصـول عـلى عدد من ا
لـلـدراسـات العـلـيـا في عـدد من التـخـصـصـات النـوعـيـة التي
تــدعم عــمل الــوزارة بـشــكل حــيــوي. وذكـر بــيــان عن مــكـتب
ريـاض ان االخير "اجرى زيارة رسميـة إلى مدينة إسطنبول
ــؤسـســات الـشــبـابــيـة الــتـقى فــيــهـا بـ عــدد من مـســؤولي ا
والـعلـمية و الـتنـموية الـناشـطة في تركـيا". وبـ ان "الوزير
إلـتـقى برئـيس جامـعـة ابن خلـدون التـركـية الـبرفـسور رجب
شــنـتـورك واتـفق الـطــرفـان عـلى فـتح افـق تـعـاون في مـجـال
الـتعليم وتبادل اخلبـرات في مجال التنميـة الشبابية وإقامة
أنـشـطة مـشتـركة دورات وورش عـمل مـتقـدمة تـسهم في رفع
". وبـ ان "طــالب أكـد اسـتـعـداد كــفـاءة الـشـبـاب الــعـراقـيـ
وزارة الـشباب والـرياضة بجـميع طاقـاتها لـدعم هذا التوجه
الــذي يـقع فـي صـمــيم عـمــلـهــا حــيث ان اجلـامــعـة تــعـتــمـد

الــدراســة بـالــلــغــة الـعــربــيــة فـضالً عـن الـلــغــتــ الـتــركــيـة
واإلجنــلـيـزيــة ولـهـا خـبــرة في مـيــدان الـتـنــمـيـة والــتـطـويـر
االســتـراتــيـجي الــذي يـقع ضــمن مـنــهـاج الـوزارة". وإلــتـقى
ـتـقـدم في الك ا الـسـيـد الـوزيـر ضـمن جـولـته الـرسـمـيـة  بـا
ية الدولية للقيادة والتنمية مشدداً على "أهمية دعم األكاد
ـا يخدم الـتجـارب الشـبابـية النـاجحـة  وضرورة تـعزيـزها 
ـناهج ـكـنـة من الشـبـابـنـا باالسـتـفـادة من ا اكـبـر شـريحـة 
ــيـة". ورحب  مــديـر عـام واالنــشـطـة الــتي تـنــظـمــهـا االكـاد
ـيـة مـعـاذ الـراوي بـتـوجه وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة األكـاد
الــذي يــتــسـم بــاجلــديــة واحلــرص من قــبل وزارة الــشــبــاب
والـرياضة اجلهة الـقطاعية الـراعية للشـباب العراقي مؤكدا
عـلى أهـمـيـة "تـفـعـيل مـذكـرة الـتـعـاون الـتي وقـعت مع وزارة
الــشــبــاب والــريــاضــة خـالل مــؤتــمــر أربــيل الــدولي والــتي
ــنح الــدراســيـة في تــضــمـنـت مـجــاالت عــدة أبــرزهـا مــلف ا
شاريع ـقترحـات وا اجلـامعات الـتركيـة فضال عن عدد من ا
ـؤمل تـنـفـيـذهـا في الـعـراق والـبـرامج الــشـبـابـيـة الـتي من ا
يـة الـدوليـة قد ـقبـلـة". يذكـر ان األكـاد ـدة ا وتـركـيا خالل ا
ابـتـعثت اكـثر من 200 طـالب عـراقي إلى مخـتـلف اجلامـعات
ــاجــســتــيــر الــتــركـــيــة الكــمــال دراســة الــبــكـــالــوريــوس وا

والدكتوراة.

ـباراة هونغ نـتخب  إلعداد وجتـهز ا
كـونـغ احلـاسـمــة  وقـد تــاتي الـدعـوة
ــدرب الـــذي يــريــد ضـــمن بــرنـــامج ا
الـعــمل به من هــذه األوقـات  من اجل
االستفادة من الـوقت  وإعداد الفريق
 للـمـهمـة احلـاسمـة  من اجل حتـقيق
الـــنـــتـــيـــجــــة الـــتي تـــعـــزز  صـــدارة
اجملــمــوعــة الــتي تــضم مــنــتــخــبـات
الــــبـــحـــرين وايـــران  وهــــونغ كـــونك
وكـمـبـوديــا  والن هـونغ كـونغ  تـغـيـر
فـي اخـــر جـــولـــتـــ  من تـــعـــادل مع
الـبحـرين وفـوز على كـمـبوديـا وظـهر
بشكل مقبول وفي رغبة الوصول الى

قبلة. بطولة ا اسيا ا
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سربة لـلمنتخب ويذكر ان القائـمة  ا
العراقي ضمت  الالعب جالل حسن
ومـحـمـد حمـيـد وفـهـد طـالب ومـحـمد
ـرمى صـالح وعــلي كـاظم حلــراسـة ا
وكل من  ضــرغــام إســمــاعــيل وعــلي
عدنان ومصطـفى محمد معن وحسن
رائــد وعــلي فــايــز وأحــمــد إبــراهــيم
وريـب سـوالقـا وسعـد نـاطق ومـيثم
جبار وعالء مهاوي ومصطفى محمد
جـبـر وفـرانس بـطـرس لـلـدفـاع.  كـمـا
ضــــمت الالعـــبـــ  أمـــجـــد عـــطـــوان
وصـفـاء هـادي وبـشـار رسن ومـحـمـد
رضـا ومــحـمـد قـاسم ومــحـمـد مـزهـر
وإبـــراهــــيـم بـــايـش وحــــســـ عــــلي
ومحـمـد داوود ومازن فـياض وهـمام
طـارق وشريف عـبـد الـكـاظم لـلوسط.
ـهـاجـمـ  مــهـنـد عـلي اضـافـة الـى ا
وعالء عـــبـــاس وعالء عـــبــد الـــزهــرة
ن حس ومحمد قاسم نصيف. وأ

دوريـــات الــعــالـم اجــمع لـــكي تــتــاح
الـفـرصـة العــدادمـخـتـلف مـنـتـخـبـات
الـــقـــارات الــتـي جتــمـع الى مـــا قــبل
ثالثة ايام  من توقف دوريات االندية
ـــبـــاريـــات.  ومـــنـــهـــا  تـــدخـل  مع ا
ـدرب  في االعالن والنعـرف  دوافع ا
عن تسـميـة الالعـب االن الـتي تاتي
 فـي ظــروف مــخــتـــلــفــة بـــســبب حل
االحتـــاد   وكـــيـف  ســـيـــتـــعـــامل في
ـــهــمـــة االبـــرز في خــوض مـــبــاراة ا
هونك  ونتـيجـتها الـتي حتدد موقف
ــنــتـخب مـن اجملـمــوعــة وقـدتــكـون ا
ؤدية للتـصفيات احلاسمة الطريق ا
ــــقـــبـــلـــة واالول حتـــقـــيق االجنـــاز ا
احلالي في وضعهم وواضح  ويعول
فـيـه عـلى جــهـود الالعــبـ   وصـوال

الى  كاس العالم في قطر.
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كن االعـتراض   حول الـتسـمية وال
ـدرب ــبــكــرة ومــاذا يـريــد مــنــهــا ا ا
االدرى بـاالمـورلـكن الـوقت مـبكـر عن
ـا ـنـتـخب الـذي ر تـسـمـيـة واعـدادا
يـــصـــطـــدم بـــعـــدم تـــامـــ  مـــبــاراة
جتـريبـيـة وقبـلـها قـد يـحدد اخلـطوة
االولى  لتجمع الالعب     وقديكون
ـنـافـسـة بـيـنـهم ذلك من اجل اخـلق ا
وهم  يـعـلـمـون ان الـطـريق لـصـفوف
نتخب يـأتي من هذه الوحدات الى ا
نـتـخب الذي  مـهمـة شـرف تمـثـيل  ا
ضم ايــضــا أسـمــاء أبــعــدت   وتـمت
دعـوتهـا  مـرة اخـرى  وقـديـصار الى
إضــــافـــة العــــبـــ اخـــريـن من خالل
مـبــاريـات الـدوري مـنـتــصف الـشـهـر
ـنـاسـبة احلـالي  لـتـحـقيق  الـفـتـرة ا

لك ما رافقها من  نتيجة في بطولة ا
كارثية امام الشباب السعودي  الزال
احلـديـث قـائـمـا عــنـهـا كـمــا سـتـخـدم
ــشــاركــة ــســتــمــرة ا فــتــرة االعــدادا
ببـطولـة الـدوري والعـمل  للـدفاع عن
اللـقب في صراع مـختـلف بسـبب قلة
باريات والـية الدوري الـذي يتطلب ا
ـبـاريـات بـحـذر شـديـد امـام خـوض ا
صعوبـة التعـويض للنـتائج السـلبية
وهـو مـا يدفع الـفـرق الى الـتـحـضـير
بــــشــــكل افــــضل امــــام دوري صـــعب
تـــــدركه الــــــفـــــرق ومن يـــــدري مـــــاذا
سـيـحــصل من تـغـيــرات اخـرى كـلـمـا
اقترب وقـت افتتـاح البـطولة  في ظل
األوضـــاع الــتـي تـــمـــر بـــهـــا الـــفــرق
شـاركة وخشـيـة تمـرد الالعـب مـن ا
اذا  لم يـحـصـلوا عـلى مـسـتـحـقـاتهم
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نـتخب اليفـهم سبب انـزعاج مـدرب ا
الوطني كاتـانايتش من تسـرب قائمة
ـنــتـخب الــوطـني واعـالنـهـا العــبي ا
عـبـر وسائـل االعالم   الـتي  قـد تاتي
ضــمن عــمــلــيــة االعــداد والــتــهــيــئــة
ـنــتـخب امـام نـظـيـره هـونغ ـبـاراة ا
كـونك في احلـادي والثـالث من اذار
ــقــبل  مــا يــجــعــلــهــا   بــعــيــدا عن ا
التسميـة واالنزعاج  من حيث الوقت
ـنتـخبات ـا تقـوم به بقـية ا  وخالفا 
في هذا اجلانب  عـندما تـخضع لذلك
من خـالل  ايــام الــفــيــفــا الــتي بــاتت
معلـومة ومحـددة توقيـتاتهـا وتعامل
ـــدرب نــــفـــسه  مـــنـــذ بـــدا مـــعـــهـــا ا
ـزدوجة عـنـدما تـتوقف التـصـفيـات ا

لفرق أخـرى لعـدم تسديـد مستـحقات
ـشـاكل التي الالعـب وغـيـر هـا من ا
مـتـوقع ان تـصـطـدم بـعـدد الـفـرق مع
اقـتـراب الـبـطــولـة عـلى  بـعـد اقل من
أسبوع على افتـتاح البطولة  التي
واجهت انتقادات متباينة من إطراف
 قــابـلــة واخـرى رافــضـة  لــكـنــهـا في
احملـصـلـة تــهم الـفـرق  اجلـمـاهـيـريـة
اوال وطـمـوحـات فـرق اخـرى  حتـاول
ــنـــافــســة فـي حتــقــيق الـــصــراع  وا
مواقع تاهـلها للـمشاركـات اخلارجية
سواء بالبطوالت الـعربية واألسيوية
هي تـعول عـلى عـنـاصرهـا وقـدراتـها
ــشـاركـة  الـتي في حتـقــيق مـبـتـغى ا
التــبــدو ســهـلـه  لـكـن االهم ان تــبـدي
سـابقات الفـرق  تعاونـها مع جلـنة ا

للمرور بتنظيم البطولة.
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ـــشـــكـــلـــة الـــيـــوم  ان األمـــور لـــكن ا
تـــصــطـــدم بــحل االحتـــاد  ومــغــادرة
ـا فـيـها ـواقـعـهم  جـمـيع األعـضـاء 
ا في ذلك رئـاسة الـلـجان الـشـاغـرة 
ـوجود بـسبب ام  الـسـر والفـراغ ا
عدم قيام االحتاد بالعمل الى جانبهم
في تولي رئاسة اللجان التي كان لها
ان تــســـيــيـــر االمــور الـــيــوم بـــشــكل
طــبـيــعي   لـو تــخـلى عــنـهــا اعـضـاء
االحتاد كـما يـجري بـبقـية االحتادات
احملـــلــيـــة االخـــرى  وهــو مـــا حــصل
بــعــد قــرار الـفــيــفـا قــبــول اسـتــقــالـة
االحتـــاد  مـــا يــــجـــعل من االمـــور ان
تواجه صعوبـات حقيقـية  في الفترة
احلـالـيـة حلـ تـكـلـيف شـخـصـية او
إدارة مـؤقـتـة عــبـر الـدعـوة الجـتـمـاع
لـلـهـيـئة الـعـامـة  لـلـتـشـاور واالسراع
هـمة بتـشكـيل ادارة مـؤقتـة لتـولي  ا
ـنتخب حيث تـنظيم الـدوري واعدادا
الـوطــني واالضـطالع بــبـقــيـة االمـور

ومتابعتها.
وجندمهمـا بعد تـصريح رئيس نادي
ــمـثــلي دهــوك ان  يــعــقــد اجــتــمــاع 
شاركة  لـتتداول في البطولة الفرق ا
 من اجل حـسم االمـور بـشـكل نـهائي
والتـوجه القامـتهـا. وكان قـداعلن عن
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قـبل سـيدخل يبـدو ان دوري الـكـرة ا
في امـــور غـــيـــر مــــحـــتـــســـبـــة وسط
تـداعيـات تـمشـيـة بطـولـة الدوري من
ـسابـقـات التي تـكـون قد قـبل جلنـة ا
تسرعت في حتديـد مناطق اللعب في
اقــلــيم كــردسـتــنــان  من دون االطالع
العب مـــيـــدانـــيـــا عـــلى صالحـــيـــة ا
االسـاس في اقـامـة الـبـطـولـة  بـعـدما
اعـــــلن رئـــــيـس نـــــادي دهـــــوك عــــدم
ــلــعـب الــرئــيس القــامــة صـالحــيــة ا
مباريـات اجملموعـة الثانـية ( اجلوية
احلدود الصناعـات األمانة النفط) ما
دفع فــــرق اجملـــمــــوعـــة الــــطــــلب من
االحتـادبـنــقل مـبـاريـاتــهـا الى بـغـداد
وهـــذا يـــعــني انـه بــاإلمـــكــان اقـــامــة
جــمــيـع  مــبــاريــات اجملــمــوعــات في
بغداد وهـذا دعم كبيـر للدوري اذا ما
 دراســـة األمـــور  مـن قـــبل الـــفـــرق
ـــســابـــقــات ومن خـالل  االجــهــزة وا
االمـنيـة  لـتامـ اجـواء اقامـة جـميع
ـــبـــاريـــات  الى اخـــر تـــعــلـق االمــر ا
ندفع بالبطولة وبالشك ان اكـثر  ا
لــنـقـل مـبــاريـات اجملــمــوعـة اجلــويـة
حتى يحضى بـدعم جمهوره الـكبيرة
وتطـلعـات ان يقـدر الفرق فـي حتقيق
الـلـقب وتـعـويض مـوسم فـاشل خرج
مــنه الــفـريـق خـالـي الـوفــاض  يــجـد
باريات الفرصة مواتية في ان تقام ا
في الــعـاصــمـة عــلى عــكس مـشــاركـة
بــقــيـة الــفـرق الــتي التــمـتــلك قــواعـد
جمـاهيـريـة  وان تلـعب في أي  موقع
كـان  لــكن تـبـقى رغــبـتـهـا االن في ان
تــنـقل مــبـاريــات اجملـمــوعـة وهــو مـا
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واجدان األمـور بـحـاجة الى مـراجـعة
ـذكـور الـذي فـنــيـة  بـسـبب اإلربــاك ا
الـقى بـظالله عـلى  الـبـطـولـة والـفرق
التي كان علـيها ان حتدد مـوقفها من
ـباريـات يـوم الـلـقاء حتـديـد مالعب ا
ـسـابـقـات وقـرار ضـوابط مع جلـنـة ا
ـــشــــاركــــة والــــلـــعـب وقـــد تــــواجه ا
الـبـطـولـة مـشـاكل إداريـة وانـسـحـاب

مواعيـد مبـاريات الدور االول  وفـيها
يــلــعب الـزوراء ونــفط اجلــنــوب يـوم
االحد الـسابـع عشـر من شبـاط  الذي
ـيــنـاء والـنـجف يـشــهـدايـضــا لـقـاء ا
ضــمن تــصــفـيــات اجملــمــوعـة االولى
. وفي وتــعــدان مــبــاراتــ مــهــمــتــ
اجملموعة الثانيـة يلعب االثن فريقا
ــرشـح الــقـــوي لـــصــدارة اجلـــويـــة ا
اجملــمــوعــة  واحلــدود الــذي كــان قـد
ــاضي  كــمـا ــوسم ا هــزم اجلــويــة ا
يــلــعب بــنـــفس الــيــوم الـــصــنــاعــات
واألمانة. وفي اجملموعة الثالثة التي
تــقـام مــبـاريــاتـهــا في اربــيل عـنــدمـا
يـــلـــتـــقـي أصـــحـــاب األرض مع نـــفط
مـــيــســـان  في اهم مـــبــاريـــات الــدور
ــذكـــور  الــذي يــشــهــد   لــقــاء نــفط ا
الوسط والطالب حيث تشـهد  الفترة
احلالـية ومـن يوم االعالن عن حتـديد
ـباريـات تشـهـد الفـرق اجراء موعـد ا
مـبـاريـات جتـريـبـيـة فـيـمـا بـيـنهـا من
اجل حتقيق اجلاهزية  للدخول بقوة
ــواجـهـات الـبـطـولـة وسط وتـركـيـز  
ــســتــويـات حــرصــهــا عــلى تــقــد ا
ــطــلـوبــة  وفي حتــقـيـق طـمــوحـات ا
شـاركة انـسجـاما مع رغـبة حتـقيق ا
ــؤهــلــة ــراكــز ا الــنــتــائـج  ومن ثم ا
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كـمـا قـامت بــعض الـفـرق في انـتـداب
العـبـ مـحـتـرف حـيث نـفط الـوسط
الذي انهى تـعاقده مع العـب إضافة
ــيـنــاء واحلـال لــلـشــرطـة الـذي الى ا
يسارع اخلطى في انتداب العب من
جنـسـيات مـختـلفـة لـدعم مفـارزه قبل
الدخول في مباريات دوري اسيا  من
اجل حتقيق مـشاركة تـليق به كفريق
يــحـمل لــقب بــطل الـدوري وان يــقـدم
نـفـسه كـمــا يـجب  في بـطـولـة مـهـمـة
شاركة حتضى  باهتمام  من الفرق ا
الـــتي تــمــتـــلك كل مــقـــومــات الــلــعب
ــشــاركـة الــتي تــتــفـوق فــيــهـا عل وا
الــشـــرطــة الـــذي يــجـــد نــفـــسه امــام
مـبـاريـات  مـهـمـة وفـرصـة السـتـعـادة
قوته ودوره وسمعـته  التي تراجعت
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جانب من إجتماع
إحتاد غرب آسيا

للمنتخبات
بية األو

لقطة إلجتماع وزير الشباب مع اجلامعات في تركيا

الريـاضي بلـغة االحتـرام  والود  والصـدق  ليكـسب احترام
اجلـمــيع ألبل كــان مـثــاال لإلنـســان  وابـتــعـد عـن صـراعـات
الوسط الـرياضي تماما  وبقي أكثر  عالقة  مع اجلميع قبل
ان يظـهر أول حكم من ذي قـار يحصل على الـشارة الدولية
بـالــكـرة الـطـائــرة  بـفـضل الــعـمل الـدؤوب لـالحتـاد الـفـرعي
نع من آنذاك    والـعمل بامكانـات  معدومة   لكن ذلك  لم 
ـتتـخبات االرتقـاء باللـعبـة وتقـد مجـموعة العـب خملـتلف ا
وفي تـولـيـفـة جـمـيـلـة جنـحت إداريـا وحتـكـيـمـيـا  ولعـبـا ألبل
تــفـوقـت عـلى عــدد من االلــعـاب فـي  احملـافــظــة الـتي ودعت
حسن  بـكل كـلـمـات الرثـاء والـوفـاءالذي سـيـبـقى   ليس في
ذاكـرة الـشـطـرة وذي قـار بل بـريـاضـة الـعـراق الـتـي تـشـهد
بــاعـتـزاز لـإلنـســان  والـريـاضـي واحلـكم   واألســتـاذ الـذي
اسـتـمـر مـحافـظـا  عـلى قـيم الـعمل الـريـاضي  واالجـتـماعي
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ودع الوسط الـرياضي في مدينـة الشطرة ومـحافظة ذي قار
رحـوم  احلكم الـدولي  بالكـرة الطـائرة والرائـد  الرياضي ا
مـيـزة  حـسن كاظم مـتـعدد الـهـوايات والعالمـة الـرياضـيـة ا
واهب مع العبـا وتـربـويـا  من جيـل عمل وقـدم الـكـثـير مـن ا
ـدرسيـة  نقطـة الشـروع ألبطال أقرانه  في حـقل الريـاضة ا
األلعـاب  اخملتلفة التي ظلت  لوقت مـصنعا للنجوم.  واتسم
رحوم باحلرص  الشديد على مستوى التربية ونادي عمل ا
الـشـطـرة الــريـاضي الـذي قـدم الـعـديـد  من جنـوم الـسـاحـة
ـيــدان والـســلـة وكـرة الــقـدم إضــافـة إلى خــبـرات إداريـة وا
رحوم حسن كاظم وحتكـيمية  خملتـلف االلعاب الرياضـية  ا
اإلنـســان والـريـاضـي الـودود  الـذي اســتـمـر بــالـعـمل وسط
عالقات طـيبـة صادقـة  جتاوز فـيهـا كل السـلبيـات  في عمل
يـشـار لـه بـالـتـفـاني وفـي الـقـيـمـة وفي الــتـعـامل  مع الـوسط
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