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بـالـتـسـاوي  ومـؤكـد ان الـكل يـدرك
ـبـاريات  وألنـهم يـدركون طـبـيعـة ا
أنـــــهم أي احلــــكـــــام هم مـــــرتــــكــــز
ـبـاريـات واإلسـهـام في إجنـاحـها ا
ـشـرف كـما إضـافة الى  اخـتـيار ا
ــبــاريــات وأهــمــيــة ان تــتــطــلــبه ا
تــتــفـــاعل  جــمـــاهــيــر الـــفــريق مع
ـــبـــاريـــات وان يـــكــون لـــهم دورا ا
مــؤثـرا  وان يــشــعـروا بــان لــديـهم

مسؤولية.
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كــــمـــــا يـــــتـــــوجـب عـــــلى  مـــــدربي
ومـــشـــرفي الـــفــرق  االبـــتـــعــاد عن
ــا هم االنــتــقــادات لــلــبــطــولــة طــا
اتـفـقوا   عـلى تـنفـيـذ  آليـاتـها وان
ا هـو ابـعد حـيث تضـافر يـنظـروا 
جــــهـــود الـــكـل  من اجل  حتــــقـــيق
الـــنــــجـــاح وعـــلـى الـــكل الــــتـــوجه
لـلـبــطـولـة بـرغـبـة بــعـيـدا عن خـلق
ـسوغـات وغيـرها  واالهم  الـيوم ا
ان الــــفـــرق كــــانت قـــد شــــرعت في
ـبـاريـات الـتــحـضـيـر عــبـر إقـامــة ا
الـتـجريـبـيـة  عنـدمـا تغـلب اجلـوية
عــلـى نــفط الـــوسط حــيـث الــثــاني
يقيم معـسكرا في العاصـمة بقيادة
راضي شــنـــيــشل قـــبل ان يــضــاف
نـزار اشـرف لـلـجــهـاز الـفـني وكـان
الـــفـــريق قــــد اســـتـــمـــر في إجـــراء
الـوحـدات الـتـدريـبـيـة دون انـقـطاع
ولــعب  عــدة مــبـاريــات جتــريــبــيـة
ويـتمـتع بقـدرات مالـية إضـافة الى
دعم الـــفـــريـق بـــعـــدد  بـــاألســـمـــاء
ــعــروفـة وهــو الــوحــيــد  من بـ ا
فرق الدوري دخل معسكرا تدريبيا
من اجل جتـهــيـز الــفـريق بــالـشـكل
ـطـلوب  وسـط طمـوحـات حتـقيق ا
نجز معوال على كادره التجريبي ا
وعناصره منها من بقيت  تلعب له
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وأعــــرب مـــــدرب الــــطـالب احــــمــــد
خـــضـــيــر فـي تــصـــريــحـــات له عن
سـعـادته بإقـامـة الدوري بـالـطريـقة
ـــذكــورة ألنــهــا تــمـــنح الالعــبــ ا
خـوض  8مــبــاريــات مــقــابل 4 لـو
اقـيم الــدوري بــنـظــام اجملـمــوعـات

االثـنـ ان تـلتـزم الـفـرق في تـام
مالعـبهـا كمـا يـجب خالل مبـاريات
الــبـطــولــة  وان تـهــتم بــاألمـور من
جــمــيع اجلـــوانب قــبل الــتـــفــكــيــر
بالنتائج ولو هذا طموح لكن األهم
ان تـذهب الفـرق الى ابـعد  من ذلك
النــــنــــا ومن خـالل مـــتــــابــــعـــتــــنـــا
ـدرب لـلـمبـاريـات السـابـقة جنـد ا
واإلداريـ هم  من يـثـيـرون غـضب
اجلـــمــهـــور   كــمـــا ان يــكــون دورا
واضــحــا ومــهــنــيــا  حلــمــايــة امن
العـب بـــاخــــتــــصــــار شــــديـــد ان ا
يــســتـــعــد الــكل في تــامــ ظــروف
ـسـؤولـيـة كـمـا الـالعـبـ وحتـمل ا
يجب وان يتـحلى  الكل بـالتواضع
ـباريات بـاحلالة التي وفي تقد ا
ا يضمن تعكس تصرف اجلـميع 
باريات والبطولة وفي ان تمشية ا
يـكـون دور لـلجـنـة احلـكـام في هذه
ـهـمــة حـصـرا  من خـالل اعـتـمـاد ا
احلـــــكــــام الـــــقـــــادرين عـــــلى ادارة
ـــبــاريـــات حــتى لـــو تــكــرروا الن ا
باريـات بحاجة الى من يـستطيع ا
ادارتــهـا مـن دون حتـديــد واجـبـات
باريات بدأ تـوزيع ا احلكام وفـقا 

ولـيس لـلــبـطـولـة نــفـسـهـا في هـذه
األوقـــات وان تـــتـــحـــلـى بـــتـــحـــمل
ـسـؤولـيـة امــام إداراتـهـا الـعـامـة ا
التي انـتخبـتها  ولو فـي مؤتمرات
تــقــلــيـــديــة مــثــيــرة لــلــشــكــوك الن
االدارات هي من  تـــعـــلن األســـمــاء
وتبـعد من تـريد حتت ذرائع  شتى
واألمـــور تـــراجـــعت مـــنـــذ حتـــويل
صالحيـات الوزارة للـمحافـظات ما
ـشهد إمامكم وال زاد  الط بله وا

يحتاج الى تعليق.
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وامام ما حصل من انـسحاب  اجد
سابقـات ستذهب الى  هبوط من ا
ـوسم الـقـادم  وكـذلك أربـعـة فـرق ا
ــوسم الـذي يـلـيه أربــعـة فـرق في ا
لــلــبــقــاء عـلى 18 فــريق  وبــعــدهـا
يـصار الى هـبوط فـريـقان وصـعود
مــثــلــهـــمــا الن في  تــقـــلــيص عــدد
الـدوري الى 18 فــريق  شيء مــهم
امــام الــوضع الــذي عــلــيه  الــفـرق
ــنـسـحــبـة حـسب بـل مـنـهـا لـيس ا
التي ستشـارك وتلعب في بالدوري
 وهــو مـا يــنـعــكس عــلى مـســتـوى
ــبـاريـات والـدوري و كـمـا يـتـوزع ا
هم  على الفرق  التي الالعب ا
 تتكون  من فـرق  افضل  وسيكون
لـهـا شـان في الدوري كـمـا يـنـعكس
ـنـتـخب الـوطـني ذلك عــلى إعـداد ا
ويـــوضح الـــصــورة امـــام جـــهــازه
ـــطـــلــوب الـــفــنـي في االخـــتــيـــار ا
لالعب ودعم مشاركاته كما  فضل
ـــدرب احلـــالـي كـــاتـــانـــيـــتش في ا
تـصـريح قـريب  في  ان يـكـون عـدد
الــفـرق 16 فـريــقــا وعــودة لــلـوراء
عـنــدمـا كـان عـدد فـرق الـدوري  16
ـنــتـخب قـبل كـيف كـان مــسـتـوى ا
إخـــضــاع  الـــدوري لالجـــتـــهــادات
والـــتالعب بـــعـــدده  من فـــتــرة الى
أخـرى  بـعـد الـتسـعـيـنـات  وخضع
ألكــثــر مـن الــيــة وزاد الــعــدد بــعــد
2003 ووصل الى 38  فــرقــا  ولـو
ـسـابـقـة بـعض األحـيـان تـخــضع ا
لـظـروف  الـبـلـد نـفـسه كـمـا يـجـري
احلــال عــلــيه بــعــد تـوقـف الـدوري
بـسبب االحـتجـاجـات اجلمـاهيـرية

منذ أربعة أشهر والزالت.
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ــــهم في إقــــامــــة الــــدوري الــــذي ا
ســتــحــدد مــواعــيــد مــبــاريــاتـه غـد
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انتـقل احملترف العـراقي جس مـيرام إلى صفوف نـادي سولت األمريـكي من نادي أتالنتا
ـمـيزين فـي الدوري األمـريـكي وسـبق أن مثل األمـريـكي.ويـعد جـسـ مـيرام مـن الالعبـ ا
نادي كـولومبيس كـرو وتألق معه لـعدة مواسم و استـدعائه للمـنتخب الـوطني وفقا ألدائه

ميز في الدوري األمريكي. ا
نـتخب الـعراقي بـعد أن  اسـتبـعاده في ويـسعى جـس مـيرام لـلعـودة مجـددا لتـشكـيلـة ا

تصفيات كأس العالم وبطولة اخلليج 24 التي أقيمت في قطر.
نتخب الوطني بسبب تخلفه عن الفريق في يشار إلى أنه جرى استبعاد جس ميرام من ا

زدوجة. مباراتي هوجن كوجن وكمبوديا في التصفيات ا
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اعــلـــنت الـــهـــيــأة االداريـــة لـــنــادي
الـشـرطـة عن تـسيـيـر حـافالت لـنقل
جــمـاهــيــرهـا الى مــحــافـظــة اربـيل
حلــضـور مــواجـهــة فـريــقـهــا بـكـرة

الـــقــدم امـــام نــادي االســـتــقالل في
إطـار اجلـولـة االولى من مـنـافـسات
دوري ابــــــطــــــال اســــــيــــــا والــــــتي
سيحتضنها ملعب فرانسو حريري
عند الـساعة السابـعة والنصف من

. ?وقال ام مساء يوم غدا االثن
اناً سر النادي عالء بحر العلوم ا
من االدارة بالدور الفاعل للجماهير
في االسـهـام بتـحـقيق االنـتـصارات
وصـنـاعـة االجنازات قـررنـا تـوفـير

حـافالت لنـقل جـماهـير الـنادي الى
مــحــافـــظــة اربـــيل لــتـــقــد الــدعم

ساندة لكرة وا
عــلى صــعــيــد مــتــصل يــغــيب جنم
الـشرطـة العـراقي كـرار جاسم عن
مــواجــهـة االســتـقـالل اإليـراني في
أولى جوالت دوري أبطال آسيا

وقـال أم سـر الـشرطـة عالء بـحر
العـلوم إن الدولي الـسابق سـيغيب

عن اللقاء بسبب اإلصابة.
وأضـاف بـحـر الـعـلـوم أن الـشـرطة
حــــصـل عــــلى مــــوافــــقــــة االحتــــاد
اآلســيـوي لـكـرة الـقـدم بـخـصـوص
ه سـاعـتـ ـبـاراة وتــقـد مـوعـد ا

بـســبب بـرودة الــطـقس في مــديـنـة
ــواجـهـة أربـيل حــيث سـتــنـطـلق ا
الساعة اخلامسة والنصف بدال من

السابعة والنصف.
وأوضح أن اإلدارة تـــضع ثـــقــتـــهــا
بـالـفـريق لـتــحـقـيق نـتـيـجـة طـيـبـة
الفـتــا إلى أن الـشـرطـة غـادر صـوب

أربيل في وقت مبكر.
يــشــار إلى أن الــشــرطــة ســيــلــعب
ضــمن اجملــمـوعــة األولى في دوري
األبــــطـــال إلـى جــــانب اســــتــــقالل
طهران والوحدة اإلماراتي واألهلي

السعودي.

عـــدم وجــود مـــنــحـــة مــالـــيــة
للمشاركة.

وقــال مــصــدر في الـوزارة إن
"وزيــر الــشـــبــاب والــريــاضــة
احـمــد ريـاض اجــتـمع الــيـوم
ــــديـــر اإلداري اخلــــمــــيـس بــــا
ــنـتـخب الـشـبـاب جـلـيل صـالح
ومـسـاعـد مـدرب لـيـوث الـرافدين
خـالد مـحـمد صـبـار من اجل بحث
إمكانية مشاركة العراق في بطولة

العرب".
وأوضـح أن "وزيــــــر الــــــشــــــبــــــاب
والـــريـــاضــة قـــرر إطالق مـــنـــحــة
ـنـتـخب الـشـبـاب من أجل خـاصـة 
تأم مـشاركته في الـبطولـة فيما
ـنتخب في وعدهم ايـضاً بتـكر ا
حـال حتـقـيق اإلجنـاز بـالـبـطـولـة".
يــذكـر ان الــبـطــولــة سـتــقـام خالل
الــفــتـرة 17 شــبــاط وحـتى 5 اذار
قـبل.وأوقعت الـقرعـة العراق في ا
اجملــــمـــــوعـــــة األولـى الى جـــــانب
مــنـتــخـبــات تــونس ومـوريــتـانــيـا

والكويت.
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أعـــلن االحتــاد الـــعــراقـي لــكــرة
ـــنـــتـــخب الـــيـــد وفـــاة قــــائـــد ا
الــوطـني األســبق ايــاد حــمــيـد
رشــيـد صــبــاح يــوم اخلــمـيس

اضي. ا
وذكـــــر االحتـــــاد في بـــــيـــــان أن
االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة الــيــد
يـــعــزي أســرة الــيـــد الــعــراقــيــة
بوفاة الدكتور اياد حميد رشيد
كابـ مـنـتـخـبـنـا الـوطـني لـكرة
الــيـــد في ســـبــعـــيـــنــات الـــقــرن
اضي واحلكم الـدولي وعضو ا
االحتـاد الـعراقي سـابـقـا والذي
انـــتــقـل إلى جـــوار ربه صـــبــاح
الـيـوم .وأضاف “داعـ الـعلي
الــقـــديــر ان يـــرحــمـه بــرحـــمــته

ي كـريستيانو رونـالدو وليونيل يبدو ان زمن الالعبـ  العا
مـيـسي في طـريـقه لـألفول بـعـد عـقـد من الـنـجـومـيـة والـتـمـيز
حقـقاه كال الالعبـ  في سوح  الـدوري االسباني من خالل
تمثيل  االول لفريق ريـال مدريد واكتساحه لـلبطوالت احمللية
ذكـور فضال عن جنومـيته مع مـنتخبه واالوربية مع الـفريق ا
البـرتـغالي  والـذي حقق مـعه بطـولة كـاس اال االوربيـة عام
2016 فـضال عمـا اسـتكـمل رونـالـدو من جنومـيـة برزت مع
ـاضي  وهو نـاديه االيـطالي الـذي انـتـقل الـيه صيف الـعـام ا
فـــريق نـــادي يــوفـــنـــتــوس  والـــذي حـــقق مـــعه درع الــدوري
ـنافـسة عـلى جبـهات جـديدة االيطـالي مع عـجز الـفريق في ا
ــثـلـة بـدوري ابـطــال اوربـا  كـمـا يــضـاف الى رونـالـدو  مـا
قـدمه الالعب االرجـنتـيـني مـيـسي سواء مع فـريـقه االسـباني
برشلونـة ووفائه الذي منـعه من االنتقال لـنادي اخر وحرصه
عـلى تـقـد مـسـتوى  ثـابت مع االخـذ بـنـظـر االعـتبـار تـغـيـير
سـتـوى الذي يـقدمه مـدربي الفـريق  وقـدرتهم عـلى مـوائمـة ا
الـالعب مـيـسي مع اقـرانه لـتـحــقـيق الـهـدف االبـرز بـتـحـقـيق
الـبـطـوالت الـتي اكـتـسـحـهـا الــفـريق االسـبـاني وحـقق مـعـهـا

االرقام القياسية التي  لم يكسرها فريق اخر ..
ـسـتوى لـكن مع اعـتـبـارات تـوالـي االعـوام وعـدم اسـتـقـرار ا
لدى الالعب بالنظر للعمـر وتداعياته فان العالم يترقب تميز
ظـواهــر كــرويــة جـديــدة تــخـلف مــا حــقـقـه كال من الالعــبـ
رونـالـدو ومـيــسي وتـرقب مـا سـتـقـدمه االجـيـال اجلـديـدة من
ـن يـسـتــعـدون إلبـراز مــسـتـويــاتـهم مع انــديـتـهم الالعـبـ 
فـضـال عن ان هــذا الـعــام ســيــكـون مــحــطــة النــطالق هـؤالء
ــا حـقـقــاه الالعـبــ الـذين ـقــارنـة  الـنــجـوم وبـروزهـم مع ا
نافسات التي ذكرناهم وحالة التشبع من جانب البطوالت وا

اضي.. خاضوها خالل العقد ا
في هذه احلالة يرشح الـنقاد واحملللـ عددا من النجوم لكن
كن ان نـعد ان النجوم العب  ؤشرات التي ابـرزتها ا مع ا
قبلـ سيكونـون من محطات مـغايرة عمـا برز منه الالعب ا
رونالدو ومـيسي رغم ان النـجم الذي ينـتظر فـرصته االن هو
زمـيل الالعب ميـسي وقـد حقق امـنـيته بـالتـسـجيل من خالل
ـاضي من تـمـيـز في مـبـاراة الـفريق مـا حـفل فـيه االسـبـوع ا
ـنـافــسـة اخلـصم الـكـتــالـوني والــتي خـاضـهــا في مـشــواره 

اللدود ريال مدريد..
انه الالعب انسو فاتي الذي قدم بـطاقة تألقه خالل االسبوع
اضي مشيرا بان الـعام سيشهد مـحطات اخرى من تميزه ا
ـرحـلة وتـألـقه خـصوصـا وان فـريق نـادي بـرشلـونـة يـنـتظـر ا
ه الـفـاصـلـة بـاكـتـسـاحه لـلـبـطـوالت من خالل مـطـاردته لـغـر
اللدود الريـال والذي يسعى هو ايـضا الى ان يقدم عددا من
النجوم الشبـاب لتعويض الفراغ الـذي تاثر به الفريق بشكل

لكي.. وبآخر إثر انتقال رونالدو من الفريق ا
ـية بـظاهـرة جديدة في اجلانب االخـر اشادت الـصحف الـعا
ـانيـة وحتديدا العب اال كن ان تـبرز من خالل مـا قدمـته ا
فريق نـادي بروسـيا دورتمـوند حـينـما قدم العـبا شـاب تشاء
ــفـارقـات انه في عـمـر مـسـاوي لــعـمـر فـأتي جنم بـرشـلـونـة ا
الـواعــد وهــو الالعب الــنــرويــجي ارلــيـنغ هــاالنــد الــذي قـدم
اني حيث سـجل ثنائية انطالقة خارقـة بعد قدومه للـفريق اال
له في مرمى فريق اونيـون برل حيث اكـتسحه الفريق االول

بخماسية نظيفة..
وهـاالنـد الـذي حــقق هـدفـ هـو ايـضـا قـارب مـا حـقق فـأتي
ـا ســيـكــون االسـبـوع هـدفـ فـي االسـبــوع الـذي مــضى ر
ـاضي مـحـطـتـهم االولـيـة لـتــسـجـيل اسـمـائـهم في مـصـاف ا
تـابـعـتهم في الـنـجوم الـواعـدين والـذي لفـتـوا االنـظار إلـيـهم 
ـقـارنة مـع ما قـدموه قـوادم االيام والـتـرقب عمـا سـيحـقـقه با
ـاضي لكي نترقب كال الالعب رونـالدو وميسي في الـعقد ا
رتـقبـ الذين ـا سـيكـونان الـنجـمـ ا من هـاالند وفـاتي فر

ية.. العب العا سيكونان اضواء ا
وفي ضوء مـا تقدم فان االسـتوديوهـات التحـليلـية للـمباريات
ية ستتوقف عند هات الظاهرت وستنزف مدادا كثيرا العا
العب حـول ما بـوسع هـذين الالعـبـ من ان يقـدمـهـما في ا
ــــيـــــة وســـــتـــــبــــدأ حـــــتـــــمــــا تـــــلك الـــــعـــــا
ــــــقـارنـة مع مـا االسـتـودــــــيـوهـات بـا
قــدمـه العــبـــون بـــقـــــامـــة رونـــــــالــدو
ومــيـــسي مع مـــا ســيـــــــقــدمـه هــذين

.. النجم
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حــقق نـادي الــقــوة اجلـويــة بــكـرة
الـقـدم نـتـيـجــة ثـقـيـلـة بـفـوزه عـلى
باراة منـتخب الـشبـاب. وانتـهت ا
بــفــوز اجلــويــة بــخــمــســة اهــداف
ـــنـــتـــخب مـــقـــابـل هـــدف وحـــيـــد 
الشباب. وسبق وان لعب الفريقان
ـنتخب الـشبابي بـرباعية وخسر ا

نظيفة.
ـباراة تألق قـائد الفريق وشهدت ا
حـمـادي احـمـد الـذي سـجل ثالثـية
الـفـريق في الـبـداية بـعـدهـا سجل
محمد قاسم نـصيف الهدف الرابع
لــلـــفـــريق وبـــعــدهـــا أضـــاف عــلي
حـصــني الــهـدف اخلــامس لـلــقـوة

اجلوية.
عـلى صـعيـد مـتصل انـفـرجت ازمة
منـتخب شـباب الـعراق لـلمـشاركة
قـرر اقامـتها في بـطولـة العـرب وا
فـي الـسـعـوديـة خالل شـهـر شـبـاط

اجلاري.
وكــان مــنـتــخب الــشــبـاب قــد فــكـر
بـاالنـسـحـاب من الــبـطـولـة بـسـبب

نتخب الوطني األسبق بكرة اليد اياد حميد رشيد قائد ا

حافالت لنقل مشجعي الشرطة

الواسعة ويسـكنه فسيح جناته
ويـلـهم اهـله واصـحـابه الـصـبر

والسلوان 
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ــســابــقـة اإللــيــة الــتـي اعــتــمــدت  
ـمـتـاز وإقـامـته بـأسـلوب الـدوري ا
الـدوري الــعـام من مــرحـلــة واحـدة
وفـي ان يــــعـــــلب أي فـــــريق ســـــبع
ـلـعـبه ومـثـلـهـا خارجه مـبـاريـات 
تـبدو أفـضل من  نظـام اجملمـوعات
بـكـثـيـر فـيمـا يـخـص الفـائـدة الـتي
تـشمل الـالعبـ والبـطـولة نـفسـها
والــفـــرق إمـــام  مـــوقف الـــنـــتـــائج
وإمـكـانـيـة الـتـعـويض لـلـخـسـارات
والـنـكـسـات كـمـا تـعـطي دورا اكـبر
ــشــاركـة لــعــدد من الالعــبــ فـي ا
وستـقود الى مـا ترغب جـماهـيرها
ـبـاريات الـتي تـرى في كـثرة عـدد ا
أهـميـة  وفي حتـقيق أشـيـاء كثـيرة
مـقارنـة ببـطـولة اجملـموعـات  التي
رفـضت من الــفـرق مع أنــهـا قــبـلت
بـهـا ألنـهـا  وتـلـعب حتت ايـة  إلـية
ر  إمـامـها لم بـعـدما اخـذ الـوقت 
ـوسم جتـد خــيــارا في ان تــنـهـي ا
بــــعـــــد ان لــــعــــبت أربـع او اقل من
ــبــاريــات في طــريــقــة خــنــقــتــهـا ا
بـعـدمــا ألـزمت ان تـلــعب في مـكـان
بــعـيــدا عن أنــصـارهــا  مــا وجـدته
الفرق اجلماهيرية مضرا لها وألنه
هي التي تنتظر  استئناف الدوري
والـــصــــراع عـــلى الـــلــــقب من اجل
حتـقـيق مشـاركـة خـارجيـة وهـو ما
قــام به فـريـق الـقـوة اجلــويـة الـذي
جنـح مع عــــــــدد من الــــــــفـــــــرق في
ـسـابـقـات  ومن ثم الـضــغط عـلى ا
إقناعها في تغـير االلية  تداولها
ـوافـقـة الـفرق ووضع  الئـحـتـها  
في ان يـــقــام الـــدوري من مـــرحــلــة
شاركة  15 فريق مقابل واحدة و
ـشاركة عدم هبـوط  أي من الفرق ا
يـقـابـلـهـا صـعـود فـريـق لـلـمـوسم
ـقــبل  الـذي ســيـكــون  الـعـدد 22 ا

فريق.
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ــســابــقــات ان وكــان عــلى جلــنــة ا
ــشـــاركــة عـــلى  الـــفــرق تــفـــرض ا
ـنسحبة  وتـطبيق نظام اخلمسة ا
الــهـبـوط   ألنه  مـن شـانه ان يـرفع
نافسة  ويعطي أهمية من درجة  ا
لـلـمـبـاريـات والن اجلمـيع يـأمل في
ـبــاريـات بـطــولـة قــويـة وخــوض ا
ـا فـيـهـا الـفـرق نـفـسـها بـحمـاس 
ـا يـأخـذ  من الـفـرق  اخلـمـسة ور
ـبادرة ـنـسـحـبـة ان يـأخـذ زمـام ا ا
والن الشعور سيكون مختلفا عندم
جند فريق  صـغير ان  يـتغلب على
احـد الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة والـقـوية
سابقـات تسرعت كثيرا وجند ان ا
في السماح للفرق باالنسحاب لكي
حتـضي باهـيتـهـا والبـطولـة بوقت
واحد ألنـها كـانت قد أعـدت نفـسها
ــا يــصل الى ــوسم مــتــكــامل ور
عـشـرة أشهـر كـما جـرت الـعادة في
إقـامـة الـدوري الـعـام من مـرحـلـت
قـبل ان تـنـسحـب من بطـولـة   عـبر
مــــجــــمــــوعـــــات  وألنــــهــــا رغــــبــــة
جلــمــاهـيــرهـا الــتي جتــد نــفـســهـا
بــعـيـدة البل مـفـصـولـة عن الـدوري
وشـــر الــبــلــيـــة ان وزيــر الــشــبــاب
دكـــتــور ريـــاض احــمـــد عــرض في
ـــشــاركــة لــهــا حتـــمل مــصــاريف ا
لكـنها رفـضت وال ندري مـا ذا تريد
مـــا هـــو عـــمل االدارات الـــتـي كــان
عليـها ان تنـظر لألمور بـشكل اكبر

كـــمـــا أعـــلن عن االتـــفـــاق مع العب
نـــيـــجـــري مـــتـــوقع ان يـــصل قـــبل
انـــطـالقـــة الـــدوري الـــذي يـــســـعى
تخضـير في ان يقوده   ألنه يـعتبر
ــهـمــة ويــتـطــلع الى أحــد الـفــرق ا
الـــنــتـــائج االيـــجـــابــيـــة والـــعــودة
للصراع على لـقب الدوري بعد كثر
من عقـد ونصف بقي بـعيدا عن أي
لـــقب ولـــيـس الـــدوري وحـــده ولــو
اإلخــبــار تــشـــيــر الى رفض جلــنــة
الـتــراخـيـص في مـشــاركـة الــفـريق
لــوجــود مــســتــحـقــات لـالعـبــ لم

حتل.
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وانـتدب نـادي اربـيل الالعب يـاسر
قـاسم الـذي قـال في تـصـريـحات له
يـأمـل ان يـكـون فـريق اربـيل بـوابـة
الـعـودة للـمنـتـخب الوطـني إضـافة
الى ثالثـــة العـــبـــ آخــريـن ضــمن
جـــهـــود االدارة في تـــكـــوين فـــريق
متـكامل لـلظـهور بـشكل أفـضل بعد
نــقـل مــجــمــوعــته والــبــطــولــة الى
مالعـب الــفـــرق وهــو مـــا يــريــد ان
ـنــافـســة الـتي يـكــون قـادرا عــلى ا
ســتــكــون غــيــر ســهــله وهــو الــذي
ــوسم األخــيــر من عــانى كــثـــيــرا ا
مـبــاريــات الـذهــاب الـتـي دفـعت به

للموقع احلادي عشر.
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ويــــــــــبـــــــــدو ان  إدارة
الــــــنـــــــجف أنـــــــهت
مــشــاكل الالعــبـ
بـــحــسـب عــضــو
اإلدارة  رحـــــــــيم
لــــفــــتــــة  الــــذي
اوضـــــــــــــــــح ان

الــفــريـق  مــســتـــعــد لـــلــدخــول في
ـنافـسات   ويـعول عـلى عنـاصره ا
بــعـد عــودة الالعـبــ الــكـبــار نـور
صــبـــري وصـــالح راضي وآخـــرين
ويــســـعى لالســتــفـــادة من مــلــعــبه
عنـدما سـيلـعب فيه 7 مبـاريات في
كل األحــوال  هي أفــضل من نــظـام
اجملـــــمــــــوعـــــات واالهـم ان يـــــصل
الـــفـــريق الى احلـــالـــة الــتـي تــدعم
ـشـاركـة ولـيس كـما اشـبع قـبـلـها ا
وطـبـعـا بـقـية الـفـرق تـقـوم بـإجراء
مبـاريـات جتـريـبـيـة لـتـجـاوز حـالة
التوقف والستعادة وضع الالعب
نافسات بشكل فنيا وللدخول في ا
أفــضل وفـي إســعــاد جــمــاهــيــرهـا
حــيـث فــرق احملـــافـــظــات عـــنـــدمــا
ســتــلــعب اربع مــبــاريــات مـع فـرق
الــــشــــرطــــة والــــزوراء واجلــــويــــة
والـطـلــبـة ألنـهـا حتـضـي بـاهـتـمـام
جــمـاهــيــر احملـافــظــات  وأكـثــر مـا
تـكــون فـرق احملـافــظـات  مـنــافـسـة
بـــــقـــــوة الن الـــــفـــــوز عالي فـــــريق
جمـاهيـري له طعم  خـاص وهو ما
تـخـشــاه الـفـرق  عــنـد اخلـروج الى
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ويـقـول مــدرب الـنـاصـريــة الـسـابق
صاحب مـحمـد  شيء مهـم ان تعود
الـبـطــولـة لـنـظــام الـدوري حـتى من
مـرحلـة واحدة بـسبب ظـروف البـلد
احلـالـية األمـر الـذي يـحسب لـلـفرق
ــسـابـقــات في حتـمل هـذا وجلـنـة ا
األمــر  وعــلى اجلـــمــيع الــقــيــام كل
بأدوارهم إلجنـاح الدوري  لتـحقيق
الفوائـد سواء لالعبـ  وفي فرصة
إمـام الــدعـوة  لـلــمـنـتــخب الـوطـني
ـدرب في  التـعامل مع امام رغـبة  ا
الوجوه الـواعدة كما يـظهر الدوري
ـــنـــتـــخب مـــنـــاســـبـــا فـي إعـــداد  ا
هـمة االكـبر زدوجـة ا لـلتـصفـيـات ا
ــــنــــتـــــخب من دون ـــــر ا وحــــتى 
مشاكل إمام أنظار شعب بأكمله في
ـنـتـخب يـنـتـقل الى دولـة ان يــجـد ا
قطر وحتقيق حلم الـلعب ثانية بعد
1986 ولإلن الــفـريق يـسـيـر بـشـكل
مـتوازن ومـؤكدان مـباريـات الدوري
سيكون له شان على مجمل جوانب
الـكـرة احملـلـيـة لــكن تـبـقى األهـمـيـة
للـمنتـخب وعبر قـاعدته الدوري في
ان تقـدم الفـرق ما عـندهـا وان تقنع
ـــــســــتـــــوى وتـــــقــــد مـن حـــــيث ا
بـاريات بأفـضل حال وان يـنظروا ا
الى ما هـو ابعد ألهـمية
الدوري  في بناء
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