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طلوب الن األمور غيـر سهلة بعدما ا
خــســرنــا نـقــطــتــ من فــريق  ظــهـر
ـدرب الن مـتــواضع  في حــسـابــات ا
فـريقـنـا الزال احد فـرق أسـيا الـقـوية
ـهـمـ ـتــلك عـدد من الالعـبــ  ا و
وقادر  عـلى  خـلق وحتـقيق الـنـتائج
اذا مــا اســتــقــر بــعــد أكــثــر وخــضع
لـــعـــوامـل نـــفـــســـيـــة  وابــــتـــعـــد عن
نغصات التي تظهر بعض األحيان ا
 مع قرب مـوعد مـباريـاته كمـا حصل
ذلك قــبل لــقـاء الــبــحـرين الــنــتـيــجـة
ـرفوضـة من الشـارع وهو اخمليـبة  ا
من يـــقــــيم األمــــور ولـــديـــنــــا  ســـبع
مـــبـــاريـــات يــجـب ان نــكـــسب كـــامل
نــقــاطــهــا  وسط حــســابــات الـتــأهل
الـــتـي حتــــتـــاج الـى عــــمل  وجــــهـــد
متواصل  بعد نتيجة التعادل التي
ـشـهد احملـلي لـكن مهم ان تصـدرت ا
نـــتــدارك األمـــور من أالن ونــســـتــعــد
قبل  بعد حتديد بشكل مكثف للقاء ا
نـقـاط الـضـعف الـتي رافـقت  مـبـاراة

اخلميس.
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ـسابـقـات في االحتاد أعـلنت جلـنـة ا
الـعـراقي لـكــرة الـقـدم عن مـسـابـقـات
ـــوسم اجلـــديــد الـــذي ســـيــنـــطــلق ا
اخلــمــيس الـقــادم الــثــاني عــشـر من
الشهر احلـالي وذلك بإقامـة مباريات
الــــكـــاس لـــفـــرق الـــدرجـــتـــ األولى
شاركة 47 فريقا ستلعب والثانيـة 

ـــغـــلــوب ألول مـــرة بـــخــروج ا
وتــســتـــمــر مع مــشــاركــة
ــمــتــازة في الــفــرق ا
الـدور 32 وبـنــفس
الـــطــريـــقـــة حــيث

خروج اخلاسر.
كــــــمــــــا حـــــددت
اللـجنـة السبت
الـقــادم مـوعـدا
لـــلـــقـــاء كـــاس
الــســوبــر بــ
فـــــــــــريـــــــــــقـي

النتائـج والنقاط والـبداية الضـعيفة
ـنـتــخـبـنـا ومــهم ان يـتـحـسن األداء
ــسـتــوى الـعــام  واالسـتــفـادة من وا
الالعب واألسماء التي تعامل معها
ــهــمــة  من ــدرب من يــوم تــســلم ا ا
اجل الوصول الى الهدف  الذي طال

انتظاره.
ــبــاريــات ـــهم ان نــســتــفـــيــد من ا ا
ا لها من تأثير الودية  والتجريبية 
فني ومـعنـوي وهي فرصـة  منـاسبة
للـمدرب واجلهـاز الفـني في الوقوف
عـلى واقع ومـستـوى الالعـبـ  بـعد
ــمل الــذي قـدمه ــسـتــوى ا األداء وا
ـنتخـبات التي إمام البـحرين احد  ا
نعم تشهد تطورا  لكنه ليس بالقوي
همـة اليوم ان كما كـان الى ما قـبل ا
يــجـري الــتـعــامل مع الــلـقــاء الـودي
ـدرب عنـدمـا نالعب مـنتـخـبا بـفكـر ا
أسيويا  يـبدو  تغيـر وتراجع عندما
خـــســـر الــلـــقــاء األول مـن مــنـــتــخب
فــلـســطـ بــهـدف لــهـدفــ ولـو كـان
األجــدر نــلــعب مع فــريق اقــوي مــنه
وحتى من البـحرين وفرق اجملـموعة
ألهمية ذلك وصـوال للتشـكيل الثابت
قبل مـباراة هـونك كـونك في العـاشر
من الشـهر الـقادم   وأهـميـة  حتقيق
االستقـرار الفني  ألنـنا نشـعر كبـقية
مـنــتـخـبـات اجملـمــوعـة  في ان تـقـدم
مـبـاريـات جـيـدة تـتـمـكن من حتـقـيق
ـشـاركـة  ومـهم ان تأتي من أهداف ا
هــذه األوقــات ويــتــوجب عــلــيــنـا ان
نــــواجه فــــرق اخـــتــــلـــفـت  من خالل
وجود الالعـب احملـترفـ وتطورت

بناها التحتية.
 U¹—U³*«  UÐuF

مـــتـــوقع ان نـــواجه صـــعــوبـــات في
باريـات  القـادمة وان نـنظر جمـيع ا
الى مـا هو ابـعـد من لقـاء الـيوم وان
قبل  وكـيفية نفكر مـليا في  اللـقاء ا
حتقيق الـنتـيجة اجلـيدة  وعلـينا ان
نـــتــوقع ان بــقــيـــة الــفــرق ســتــكــون
منافسة قويـة وسط طموحات اللعب
بـنهـائـيـات كاس الـعـلم  ونـحن ندرك
ســـنـــكــــون إمـــام مـــبــــاريـــات اقـــوي
رحـلة الـثـانيـة عنـدما وأصعب فـي ا
ـنـتـخـبـات الـتـقـلـيـديـة جـريـا تـصل ا
عـلـى الـعـادة الــتي اسـتــمـرت  تـصل
الى نــهـائـيــات كـاس الــعـالم  واألمـر
ــبــاريــات الـدوري يــتــعــلق أيــضــا 
وأهميـة إقامة مـباريات الـفرق  التي
لـديــهـا اكـثــر من ثالثـة الى  خــمـسـة
العب تــمــتــلـك أرضــيـات العــبــ  
جــيــدة مـع  ان احلــاجــة لــلــكل إمــام
مــنــافــســـات طــويــلــة  حتـــتــاج لــكل
درب  الن الالعبـ الذين اخـتارهم ا
ذلك يـــدخـل في خـــطـــته الـــذي واجه
عـاصـفة من االنـتـقـادات رغم نـتـيـجة
الــتـعـادل فــمـا بــالك لـو عــاد الـفـريق
بـخــسـارة الـتي أنــقـذنـا مــنـهـا هـدف
مـهنـد علـي الذي كـمـا قلـنا لـه أهمـية
ـدرب ـنــتـخب وا عــلى الـنـتــيـجــة وا
والالعب نـفــسه في تـعــزيـز تـواجـده
بعد االنتقال الى االحتراف في نادي

الدحيل.
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أساسا مـهمتـنا غيـر سهله من خالل
مجـموعة العـب عـليهـا ان تظـهر ما

مرور الوقت.
ـنـتخب بـفـترة صـعـبة من ر ا نـعم 
رتبـكة كثـيرا  لكن كان فترة جـمعه ا
بـإمـكـانه حتـقيـق الفـوز ألنـنـا لـعـبـنا
إمام فريق متواضع  لكنه عرف كيف
يـتصـرف من خالل تـنـظـيم اخلـطوط
والــلــعب  الــدفــاعي االيــجــابي بــعـد
تـســجـيل هـدف الـتـقــدم  ولـو عـرفـنـا
كيف نلعب  في تـشكيل أخر  لـتمكنا
من قــلب األمــور  والــعــودة بــفــوائـد
اللـقاء  لتـبقى إمـامنـا سبع مـباريات
أخرى  أربع مـنـها تـقـام في البـصرة
لكن الـعمـل يتـطلب مـنا  الـتوازن في
طلـوبة بها جميعا حتقيق النتائج ا
  بعـدمـا خسـرنا نـقـطتـ  في مهـمة
ستوى ظهر فيهـا أصحاب األرض 
أخر   خالفا لكل  التوقعات في وقت
كن ان نعود بـالفوز ما يضع كان  
مــنــتـــخــبـــنــا  لــلـــمــزيــد مـن الــعــمل
واسـتـغالل الفـتـرة الـزمـنيـة الـقـادمة
حلـــ خـــوض لـــقــاء  هـــونك كـــونك
صــاحـبت الـنــقـطــة من تـعــادلـهـا مع
ـواجــهـة كــمـبــوديــا قـبل ان تــخــرج 
ايـران غـد الـثالثـاء وسـتالعـبـنـا  في
ـقــبل ضــمن الــعــاشــر من الــشــهــر ا
اجلــولـــة الــثـــانــيـــة من تـــصــفـــيــات

اجملموعة
مــهـم  جــدا ان تــأتي مــبــاراة الــيــوم
الـــوديــــة  في ان تــــخـــدم عــــمـــلــــيـــة
الـتـحـضيـر لـلـقـاء الـثـاني بـعـيدا عن
مـستـوى اوزبـكـسـتان بـعـدمـا ارتكب
العبينا أخـطاء دفاعية  وقـبلها خطا
احلـارس الـذي كـاد ان يــكـلـفـنـا  دفع
فـاتــورة الـلــقـاء الـذي مــهم ان يـكـون
حـــاضــــرا امـــام الالعـــبـــ وعـــرضه
إثـنـاء الـتــواجـد في األردن لـتـحـقـيق
ــذكـور ولـو ان الـفــائـدة من الــلـقـاء ا
الالعــبـ ســيــعـودون الى أنــديــتـهم
حيث احملترف  لكن علينا ان نحقق
فـوائــد الـلـقــاء  بـعـيـدا عـن مـسـتـوى
الـــــفـــــريق األخـــــر الـــــذي يـــــعـب في
مــجـمـوعــة فـلـســطـ  وسـنــغـافـورة
والـيــمن والــسـعــوديـة واألمل في ان
يـنجح مـنـتـخب فلـسـطـ في جتاوز
اجملــمـوعــة واالنـتـقــال لـلــتـصــفـيـات
الــثــانــيـة بــعــدمــا افـتــتح مــبــاريـاته
بـالــفـوز عـلى اوزبـكــسـتـان  في وقت
شــهــدت مـجــمــوعـتــنــا تـعــادلــنـا مع
الـبـحـرين بــهـدف وبـنـفس الـنـتـيـجـة

تعادلت هونك كونك وكمبوديا.
ÂœUI « ¡UIK «

مـهم ان نكـون صـورة واضـحـة حول
مهمة الـلقاء القـادم  من دون التقليل
من شان منتخب هـونك كونك  علينا
ان نـعيـد الـنظـر  بـوضـعنـا  وتـرتيب
األوراق وان يـنــصب الـتــفـكــيـر عـلى
ــبــاريـات وصــنــاعـة جــمــيع بــقـيــة ا
الـنـتـائـج وهـو  مـا يـريـده اجلـمـهـور
ـنـتخب من الـعراقي  فـي ان يتـقـدم ا
مباراة ألخرى حتى حتقيق الوصول
الى نـهـائـيـات كـاس الـعـالم   عـنـدمـا
ابــدي  الــكل قــلــقــهم  بــعـد نــتــيــجـة
ــسـتـوى الــتـعـادل  مـع الـبــحـرين وا
الـبــعـيـد عن الــرغـبـة  قــبل ان يـلـقـوا
ــــدرب والالعــــبــــ الــــلــــوم عــــلـى ا
واالحتـــاد مــا يـــضع اجلـــمـــيع إمــام
مـهـمـة زادت صـعوبـة في ظـل صراع
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يــسـعى مــنـتــخـبــنـا الــوطـنـي الـيـوم
االثـنـ  الـتـاسع من أيـلـول اجلـاري
بــقـــيـــادة كـــاتـــانــيـــتش الـى جتــاوز
األخـطــاء الـتي رافـقت مــبـاراته إمـام
ـــاضي في الــــبـــحـــرين اخلـــمـــيـس ا
ـزدوجـة ــنـامـة  فـي الـتـصــفـيــات ا ا
لـنهـائـيات كـاس الـعالم بـقـطر 2022
وأ اسـيــا في الــصـ 2023 الـتي
ألـــزمــتـه اخلــروج مـــتــعـــادال بــهــدف
عــنــدمــا يــتــواجه  في مــبــاراة وديـة
دولــــيــــة مـع  نــــظــــيــــره مــــنــــتــــخب
اوزبكستان الذي كـان قد خسر لقائه
األول بـهـدفـ لــواحـد امـام مـنـتـخب
ـلـعب عـمان فـلـسطـ  الـتي  تـقـام 
الـــدولـي في األردن عـــنـــد الـــســـاعـــة
الثامنة مساءا وسـيفتقد الفريق الى
خدمـات احلـارس جالل حـسن  الذي
ابـــعـــد قــبل  لـــقـــاء اخلــمـــيس بــداع
اإلصابـة  وحسـ علي الـذي أصيب
بـكـسـر في الـكـاحل  نـقل عـلى اثـرها
الى قــطــر إلجـراء عــمـلــيــة جـراحــيـة
وكالهـمـا خـسـارة كـبـيـرة لـلـمـنتـخب
بسبب تواجدهما من فترة  بصفوفه
وكذلك لـفريـق الزوراء الـذي سيـلعب
لــقــاء الـســوبــر في الــرابع عــشـر من

الشهر احلالي مع الشرطة.
Èu² *« rOIð

أهـمـية االسـتـفـادة من مـبـاراة الـيوم
من خالل تـقـيم مـستـوانـا  بـعـد لـقاء
اخلـــمــــيس الــــذي خـــلـق حـــالــــة من
اخلـوف والـقـلـق في نـفـوس الـشـارع
الـــريــاضي الــذي يــتـــابع بــاهــتــمــام
نتخب ويكرس استثنائي مباريات ا
الكل وقتهم لها  بعد خسارة نقطت
فـي االخــتـــبـــار األول بــســـبب  خـــلل
الــتــشـكــيل وطــريــقــة الـلــعب في ظل
تــواضـع األداء والــنــتــيــجــة  ونــزف
نقطـت في اول اخـتبار وغـيرها من
األمـور الـتي مـهـم ان تـخـضع  لـفـكـر
ر نـتـخب  درب  الـذي يـدرك ان ا ا
الــيـوم بـفــتـرة صــعـبـة عــلى خـلــفـيـة
الـتــعـادل مع الــبـحـريـن  ولـيس هـذا
ـقنع سـتـوى غـيـر ا حـسب فـواقع  ا
واألخطـاء الفـنيـة رغم وجود الـعديد
مـن الالعـــبـــ الـــفـــنــ وكـــان عـــلى
درب ان يـزج بـهم وفي ان يـدخـلوا ا
الـتــشـكـيل مــبـاشـرة مـن دون الـبـقـاء
ــشــكـلــة هم عــلى دكه االحــتــيــاط وا
ـــــدرب في أخــــر األقـــــرب ألنــــظــــار ا
مباريـاته ببطـولة غرب أسـيا  وليس
مــهـــمـــا االعــتـــمـــاد عـــلى الالعـــبــ
احملترف  كـما  أظهرت مـستوياتهم
ـنـاسبـة لـكنـهم عـجزوا عن ـباراة ا ا
همة ردود واألداء  وحـسم ا تقد ا
ـدرب يــعــرف ان الــشـارع ال  وكــان ا
يقـبل اال بالـفـوز  قبل ان يـنقـذ مهـند
ـتـأخـر  لـتـأتي ـوقف بـهـدفه ا عـلي ا
نـتــيـجـة الــتـعـادل  في بـدايــة  تـعـيـد
ـشـاركة األخـيرة لألذهان مـبـاريات ا
حتى بـالكـاد خـرجنـا من التـصفـيات
األوليـة بصـعـوبة بـالغـة مع اختالف
فـرق اجملمـوعـة احلالـيـة  لـكن علـيـنا
الــنــظـــر جلــمــيـع الــفــرق بـــاحــتــرام
واهتـمـام والتـعـامل من خالل قدرات
العـبـينـا ومـسـتـوانا وطـريـقـة الـلعب
واالهم ان يــتـــحــسن مــســتــوانــا مع
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تـعاقـدت الـهـيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـزوراء العـراقي مع العـب الطـلـبـة الـسـابق أحـمـد مـحـمد
قـبل.وقـال مـديـر الـفـريق كـر رزاق في تـصـريح صـحفي إن وسـم ا لـتـمـثـيل الـفريـق في ا
ـدرب حكيم بطـلب من اجلهـاز الفـني الذي يـقوده ا ـدافع أحمـد محمـد اإلدارة تعـاقدت مع ا

شاكر.
وأشار رزاق إلى أن الالعب سـيلتحق بتدريبات الفـريق اعتبارًا من غدًا السبت ليندمج مع
الفـريق استعـدادا للمـوسم اجلديد. وأوضح كـر أن اإلدارة أكملت تـعاقداتهـا قبل انطالق
رمى جـليل زيـدان ليـكون الفـريق على وسم حـيث سبق وأن تـعاقـدت مع مدرب حـراس ا ا

أ اجلاهزية النطالقة الدوري.
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ا يعـمله احتاد لم تتـولد القـناعـة لدى جمـهور الكـرة في العـراق 
الـلعـبـة الن اجلمـهور يـرى ان شـخوص االحتـاد غـير قـادرة على
ادارته بالـطريـقة الـتي تضـمن حتقيـق النتـائج االيجـابيـة واالرتقاء
شروع للـجميع والذي تـنشده وتعمل باللعـبة الى اجملد الكـروي ا
عـلـيـه وألجـله كل احتـادات الـكـرة في الـعـالم مـدة طـويـلـة وفـرص
كـثـيـرة حـصل عـلـيـهـا االحتـاد لـكن عـمل وفـقـا لـواقع مـلـمـوس لم
يـحـقق فــيه أدنى مـا تــطـالب به هــذه اجلـمـاهــيـر.. نـعم يــحـاولـون
ويجتمعون ويقررون ولكن لم يـلمس الشارع الرياضي نتائج هذه
االجـتــمـاعــات والـقــرارات لـذلك تــولـدت لـدى مـن يـشــجع الـلــعـبـة
ـتـابع لـها الـكـثـيـر من االستـفـهـامات الـكـبـيرة الـتي ال جتـد لـها وا

قنعة منها: االجابات ا
اذا لم تتـوفر قناعـة باالحتاد من قـبل اجلمهور الـعراقي العاشق

لكرة القدم?
ـقــصــر احلـقــيـقـي في جـلب ـاذا يــوصف االحتــاد دائـمــا بــانه ا
ــدربـ االجـانب او اهـمـال اقـامــة الـدوري سـواء لـفـرق الـدرجـة ا
ـمتـازة بـطريـقة مـدروسة او دوري الـفـئات الـعمـريـة بأعـمار غـير ا
ــاذا يـنــقــسم االحتـاد عــلى نــفــسه بـ داعم مـتالعـب بـهــا ووو? 
للـمدرب كـاتانـيتش ومـعارض له? هل ان ضـيق الوقت هـو السبب
درب كاتـانيتش أم ان هنـاك اسباب اخرى االوحد لتـجديد عقـد ا

يجهلها اجلمهور?
نتخب العراقي احتاد الكرة هل توفرت لديه القناعة الكاملة بان ا

سيلعب في كأس العالم في قطر 2022?
أسئلة كثـيرة وواقعية لم جتـد آذانا صاغية بل ان االحتاد (وضع
نــفـسـه) في واد وجــمــهـور الــكــرة في واد اخــر لــكــنه لم (يــضع
لـنفسـه) البرامـج والتـخطيـط الصحـيح الـذي يجب ان تـسير عـليه

الكرة العراقية
لألسف احتـاد الـكـرة اليـوم يـتـلقـى سيال من االنـتـقـادات لم يـفلح
ـسار بـالرد عـلـيهـا واقـناع اصـحابـهـا بانه سـوف يـصـــــــــحح ا
ــاضي كــادت اجلــــــــــمــاهــيــر تــدخـل بــوابـة ــوسم قــبل ا وفي ا
االحتـاد لكـنه جنح في دفع الـقائـم عـلـيهـا بطـريـقــــــــة اسـكتت
ن قادوا االصـوات اخلـارجة عـلـيه بـيـنمـا تالشـــــــــى الـنـجـوم 
تــلك االحــتــجــاجــات بـعــضــهم اوجــد لـه مـوطـئ قــدم بـ اروقــته
ــشــاريع االســتــراتــيــجــيــة وان لم واخــرون راحــوا يــقــتــرحــون ا

تنفـــــــذ!!
وصل احلـال اليـوم بــــــــــ االحتـاد الشـارع الـريـــــــاضي الى
ـــــــصطلـح طريقه الى غرف (الال تفاهم) بـعد ان وجــــــد هـذا ا
ـشــــــــــــهـد في مــقـر اعــضـاء االحتــاد االمــر الـذي جـــــــــــعل ا
ــــســــتــــتـــرة االحتــــاد يــــرثى لـه بــــســــبب الــــتــــقـــاطــــعــــــــــــــات ا
ــتــفــقـة ــنــفـذة واآلراء غــيــر ا ــعــلـنــة غــيــر ا واالســتــــــــــقــاالت ا

والشكاوى غير احملسومة!!
يـرى الـبــعض من مـتــابـعي الــكـرة الـعــراقـيـة وكــأن  االحتـاد بـات
يرتدي قنـاعا يرى فيه ما يـدور حوله لكنه ال يـرى نفسه واالخطاء
الــتي تــرتـكـب كل يــوم دون ان يـشــعــر او تــنــاسى ان اجلــمــهـور
الكروي في الـعراق لم تتكـون لديه القنـاعة التي يطـالب بها بشأن
اقـامة مـنافـسات الـدوري العـراقي على اسس ومـعايـير صـحيـحة
ـســـــــــتـويـات العـالـيـة  وان يـشارك تـؤمن له الـتـنـافس الـقوي وا
االحتـاد وبـصـوت مـسـمـوع (ال هـمـســا) بـان تـمـنح الـدولـة مـبـالغ
االنـديـة بـصـيغ مـتـسـاويـة وغــيـر مـتـفـاوتـة لـضـمـان شـراء العـبـ
سـاواة في االحتراف  وايضا البد بطريقة تـــــــــــضن العدالة وا
عن الـتـعـاقـد مع مـدربـ اجـــــــــــانب للـمـنـتـخب الـوطـني يـتـجلى
ــدرب ودفع االمـوال فـيــهــا ابــتــعـاد االحتــاد عن تــزيــ صــورة ا
الطـائلـة له وبالـتالي نـكتـشف انـنا اهـدرنا االموال
وتــعــاقـــدنــا مع  شــبح مــدرب دون ان نــولي
اهـميـة لالستـحـقاقـات  الكـبـرى واهمـيتـها
يـة ورمـزيتـهـا الوطـنـيـة وتأثـيـرها في الـعـا
الـشـعب الـعراقي وتـاريـخه ألعـوام طـويـلة

قادمة .. الستم معي ...?
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أوضح مــدرب كــرة نــفط الــوسط راضي
شــنــيـــشل أن فــريــقه ســيــكــون من بــ
ـراكــز األربـعـة ــنـافـســة عـلـى ا الــفـرق ا

قبل. وسم ا األولى في ا
وقـال شــنـيـشل في تـصـريح صـحـفي إن
فــريـق نــفط الـــوسط ســـيــظـــهــر بـــشــكل
ـقبل حـيث نطمح وسم ا مخـتلف في ا
راكـز األولـى األربـعة لـلـمـنافـسـة عـلـى ا
بعد التـعاقدات اجلـــــــيـدة التي أبرمها
النـادي وضم أربعة مـحتـرف وعدد من

. الالعب احمللي
وأضـــاف مــدرب نـــفط الـــوسط الـــفــريق
ــــبـــاريـــات ــــزيـــد من ا يـــحـــتــــاج فـــقط 
الـــتــجـــريـــبــيـــة إلى اآلن خـــضـــنــا ثالث
مــبــاريـات جتــريـبــيـة فــقط وتـنــتـظــرنـا
مـبـاراتـ في مـعــــــــــسـكـر أربـيل نـأمل
ــبـــاريــات فـــرصــة أن تــــــــــكـــون تــلـك ا
لـتجـهيـز الفـريق بـشكل مـثالي النـطالقة

الدوري".
وأشار إلى أن الـــــــــفريق سيواجه غدًا
زاخـو  الفــتـا إلى أنه يــسـعـى لـتـثــبـيت
ـبـارات الـتـجـريبـيـت التـشـكـيلـة في ا
تبقيتـ ألن الفريق بحاجة إلى زيادة ا
االنــســجـام وفـق الـتــغـيــيــر الـكــبــيـر في

قائمة الفريق.
يــشــار إلى أن فــريق نــفط الــوسط دخل
مـعــســكــرا تــدريـبــيــا في مــديــنــة أربـيل

استعدادا للموسم اجلديد.

راضي شنيشل

جانب من لقاء
النجف مع

فريق بولفادين
التركي في
عسكر ا
التدريبي

(بعدسة فالح
مهدي)
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ــســابــقـات نــفى نــائـب رئــيس جلــنــة ا
وعـضــو احتـاد الـكــرة الـعـراقـي يـحـيى
كـر ما تـردد عن تغـييـر موعـد انطالق
مـتاز مـشيـرا الى أن يوم 18 الـدوري ا
أيلـول اجلاري سـيكـون موعـدا النطالق
ـــــــوسم اجلـــــــولـــــــة األولى مـن دوري ا

اجلديد 2019-2020.
وقـــال كــر فـي تــصـــريح صـــحــفي إن
ــسـابـقـات تـشــدد عـلى احـتـرام جلـنـة ا
ــواعـيــد وسـيــكـون الــثـامن عــشـر من ا
الشـهر اجلاري مـوعدا النـطالق اجلولة
األولـى لـــلـــدوري وال تـــوجـــد نـــيـــة في

وعد نهائيا. تأجيل ا
وبيّن أن فـكرة الـتأجيـل طُرحت من قبل

وزارة الـــشــبـــاب والـــريــاضـــة من أجل
إقامة مباراة كأس السوبر ب الشرطة
والزوراء.وأردف: االحتـاد حدد يوم 14
مـن الــشــهـــر اجلــاري مــوعـــدا لــكــأس
الــســـوبــر والــوزارة طــالــبت بــتــأجــيل
ــبـاراة يــومـ إلتــمـام تــرمـيم مــلـعب ا
الـشـعب لـكن االحتـاد رفـض ألن تـغـيـير
موعـد الـسـوبـر سـيـؤثـر عـلى اسـتـقرار
جـدول الـدوري. وأشـار إلى أن االحتـاد
سـيـجـتـمع بـوزارة الـشـبـاب والـريـاضة
من أجل متابعة جـاهزية ملعب الشعب
الدولي لـيحتـضن مباراة كـأس السوبر
ـتوفرة لدينا أن علومات ا متابعـا ان ا
ـلـعـب سـيـكــون جـاهـزا وبــالـتـالي لن ا

واعيد نهائيا. تتغير ا

الشـرطة والزوراء الـذي لم يعـلن بعد
مكـان إقامـته بسـبب إعمـال الصـيانة

لعب الشعب.
كـما حـددت الـلجـنـة الثـامن عـشر من
الـــشـــهـــر احلــالـي   مــوعـــدا إلقـــامــة
مـــبــاريــات اجلــولـــة األولى لــلــدوري
ــمـتـاز الــذي يـفـتــتح بـلـقــاء الـبـطل ا
الــــشـــــرطــــة مـع احلــــدود والـــــكــــرخ
والـــصــنــاعـــات واربــيل تـالعب نــفط
ــيـنــاء زاخـو اجلــنـوب ويــســتـقــبل ا
واجهة دينة عفك  وينتقل السماوة 
الـزوراء وتـلـعـب األمـانـة مع اجلـويـة
ويتذوق القاسم مبارياته في الدوري
ـواجـهـة الـنـفط في لـلـمـرة االولى   

وقت يضيف الوسط الديوانية.
وشيء مـطـلــوب ان تـتـضـافـر جـهـود
الــــفــــرق واالحتـــــاد من اجل اجنــــاح
ـوسم في ـبـاريـات واالنــتـهـاء من ا ا
الـــوقت الــذي أعــلــنــتـه الــلــجــنــة في
اخلامس من
حــــزيـــران

القادم.

ـــيـــزة في كل لـــديـــهـــا وان تـــكــون 
باريـات التي ستـكون من نوع أخر ا
وسط حــــســــابــــات الـــصــــراع عــــلى
بطـاقـات التـأهل والبـد من الـسيـطرة
عليـها من أالن ألنهـا من حتدد معالم
ـؤديـة الى نـهـائـيـات قـطر الـطـريق ا
ومتوقع ان تخـتلف من جولة ألخرى
مــا يــتــطـــلب من الالعــبــ االلــتــزام

واللعب بقوة وجدية وتركيز.
`OK  ÍbN  

ويقول احلكم الـدولي السابق مهدي
ـبـاريـات كرة فـلـيح  كل شيء وارد 
القدم وال يـوجد من فريق  ال يـتعادل
وال يـخـسـر وال يـفـوز كل مـبـاراة لـها
ظـروفهـا اخملـتلـفـة واجد  مـهـمتـنا
غاية في الصعوبة  ونـتيجة التعادل
ــراقــبــ لــسـبب أثــارت تــسـاؤالت ا
بسيط الن  مـنتخب الـبحرين لم يكن
بـالــفـريق الــقـوي كـمــا  حتـدثت عـنه
وســـائل اإلعـالم اخملــتـــلـــفــة  لـــكن ال
كن الـتقـليل من شـانه  إطالقا ألنه
ــتــلك العــبــ  في ذهــنـيــة عــالــيـة
ولـعب بـشـكل مـنـظم وخـلق أكـثر من
فرصة حـقيـقة كاد ان  يـحسم األمور
في الـــشــوط األول غـــيــر ان مـــحــمــد
حمـيـد كفـر عن خـطاه الـفـادح عنـدما

تصدى ألكثر من كرة خطرة.
ÂuO « WD×   

ـبــاريـات عــلــيـنــا ان نـنــظــر لـقــادم ا
وقبـلهـا التـوقف عمـا حصل في لـقاء
البحـرين من التـحضيـر للقـاء القادم
في الـبـصـرة وألنه ال شيء مـضـمون
في كـرة الـقـدم بل عـليـنـا ان نـسـتـعد
بـشكـل أفضل الن الـسـبـاق احلـقـيقي
بــدا من اجلــولــة األولى والـنــتــيــجـة
الــتي خــالـفـت كل الــتـوقــعــات وهـذا
حـال مــبـاريــات كـرة الــقـدم   الـتي ال
تـــرحم وكــــان مـــهـم جـــدا لــــوعـــدنـــا
ـطـلـوبـة لـكن كـمـا قـلـنا بـالـنـتـيـجـة ا

علينا ان نفكر باللقاء القادم.
كـمـا عـلـيـنـا ان نـسـتـفـيـد من مـحـطـة
الـيـوم الـوديـة في  إشـراك  الالعـب
من  اجـل الــوصــول الى الـــتــشــكــيل
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حـقق فريق الـنجف فـوزاً مسـتحـقاً
على فريق بولفادين التركي بثالثة
اهداف مـقابل هـدف وحيـد للـفريق
الـتـركي   في ثـالث مـبـاراة لـفـريق

الغزالن يخوضها في تركيا . 
وقال رئـيس الهـيأة اإلداريـة لنادي
الـــنـــجـف  رضـــوان الـــكــــنـــدي في
تـــصـــريـح صـــحـــفي   ان الـــفـــريق
الكروي  دخل معسكراً تدريبياً في
تـركيـا  منـذ عشـرة أيام  اسـتعداداً

للموسم الكروي اجلديد .
وأوضح الكندي ان الفريق التركي

ـباراة عـلى فـريـقـنا تـقـدم في بـدأ ا
بينما لـعب غزالن البادية بـتشكيلة
مـؤلـفـة من دلـوفـان مـهـدي وعـصام
ياس وكـرار عامر ومصـطفى عبد
اجلــلـيـل ومـحــمـد ســعــيـد وطــاهـر
حـميـد وعلي ريـاض وامـير صـباح
وعـلي صـالل وعـلي رشـيـد ومـعـ

احمد .
واضـــاف الــكــنــدي  ان  الـــدقــيــقــة
اخلــامــســة من زمن الــشــوط االول
شـهـدت محـاولـة اولى لعـلي رشـيد
الـذي استـلم كـرة جمـيـلة من مـع
احـــمــد لـــكن مــحـــاولــتـه لم حتــقق

الـتــقــدم لــفـريــقه  ثم حــاول كل من
امــــيــــر صــــبــــاح وعـــلـي صالّل في
الدقـيقـــــتـ الثـامنة والـعاشرة اال
ان مــحـاولــتـيــهـمــا لم تـســفـرا  عن
شيء ايـــضـــا  ثم دانـت احملـــاولــة
لـلـفـريق الـتــركي الـذي قـدم مـبـاراة
جـيـدة وحـقق الـتــقـدم في الـدقـيـقـة
الـثـانـيـة والـعـشـرون   بـعـد دربـكة
داخل مــــنــــطـــقــــة جــــزاء الـــنــــجف
اسـتـثـمــرهـا العب الـفــريق الـتـركي
ووضع الــكــرة في شـبــاك احلـارس
دلوفـان مـهـدي مـعـلـنـا تـقـدم فـريقه

بالهدف األول .


