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كشف مصـدر بلـجنة الـتراخـيص أمس االحد عن امـهال نادي الـطلـبة الريـاضة ثالثـة أشهر حلل
صدر ان "جلنة التراخيص قررت امهال نادي الطلبة . وقال ا الية مع الالعب السابق متعلقاته ا

." الية مع الالعب السابق تعلقات ا ثالثة أشهر حلل ا
دة التي ـيناء بـعد انقـضاء ا واضاف ان "اللجـنة قررت رفع تـوصيات مـشروطة لـناديي النجف وا
ن مـثلوا الـطلبة في منحـها اياهمـا االحتاد الدولي لـكرة القـدم". يشار الى ان عـددا من الالعب 

الية. ستحقاتهم ا السنوات السابقة رفعوا دعوى ضد النادي للمطالبة  AZZAMAN SPORT
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محـليـا  والتـوجه  بجهـازية كـاملة
الى مواجهة الهالل السعودي  في
بـطـولـة  االنـديـة الـعـربـيـة االبـطال
لــتي جــاءت بــوقـتــهــا بـعــد الــفـوز
ـذكــور الــذي رفع من مــعـنــويـات ا
الالعب للتوجه الى مباراة اللقب
االسـيــوي بـرغـبــة كـبـيــرة  بـعـدمـا
خـرج بنـتيـجـة الفـوز ارابع بفـرحة
مع جمـهوره الـذي ازره جريـا على
ـشاركـة التـي تمر العـادة  ويدعم ا
ـطـلـوب  ويـعكس دوره بـالـوضع ا
الــكــبــيــر من خاللــهــا  ان يــعــكس
نفسه بثقة  واحلضور على افضل
ما يرام  في اول مـشاركة خـارجية
لــفــريق  يــعــلب  بــغــالب الــوجـوه

الفوز االقل للحدود.

لكـنه خرج بـتعـادل بطـعم اخلسارة
امام الـنفط بهـدف   قـبل ان يفشل
في تـعويض خـسـارتـيه من الوسط
ــيــنــاء لــيــبـقـى بـعــيــد عن واقع وا

النتائج متراجعا.
للـموقع الـتاسع عـشر بـنقـطت من
تـــعــــادلـــ وخــــســـارتــــ  وفـــشل
مـحـاوالت الـوصـول الى االنـتـصـار
ـسـتـوى  انـام االول امـام  تــدني  ا
حـيــرة االنـصــار ورفـضــهم  لـبــقـاء
عاكس االمور  ان تسير باالجتاه ا
 ومن فشل الى فـشل قبل ان يتـعثر
النـفط مرة اخـرى ويتـراجع تـاسعا
بــــخــــمـس نــــقــــاط  لــــكـن من ثالث
مـبـاريــات  تـكـبـد فـيــهـا اربع نـقـاط
ــنــافــســات االبــتــعــاد عن صــراع ا
الـتي كــان مـهـمــا ان يـتـفــوق فـيـهـا

وتشـكيل الفـريق الذي ضم عدد من
ـهــمـ واحلــرص عـلى الالعـبــ ا
ـفيـدة بعـد تغـير ـباريـات ا تـقد ا
الـبـداية وحتـقـيق ثالث نـتـائج فوز
من خـمـس مـبـاريـات مسـتـفـيـدا من
واقـع الـنـتـائج الـتي الزالت تـبـتـعـد
عن بــعض الـفـرق قـبل ان تـصـطـدم
بـــقـــوة االخـــرى كـــمـــا هـــو احلـــال
سـتعد السـتالم الصدارة للـجوية ا
بأقـرب وقت بـعد االعالن عن الـفوز
الـرابع تـوالــيـا كـمــا هـو احلـال مع

تصدر. نفط ميسان ا
وفــشل الـنــجف فـي جتـاوز مــحــنـة
الــــنـــتــــائـج والـــدخــــول فـي دائـــرة
الــنــتــائج االيــجـابــيــة بــعــدمـا رغم
ظروف الـلـعب حيث عـاملي االرض

واجلمهور.

البقاء  عبر النظر لقدرات الالعب
 بـعـدمـا تـاثـر  بـخـسـارة الـسـماوة
الــتي قـد تــنـعــكس عــلى اسـتــقـرار
ـــشــاركـــة الــذي الـــفــريـق وهــدف ا

اليتعدى عن  البقاء ال غير.
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وتــمــكن الــوسط الــتـقــدم لــلــمـوقع
اخلــامس بـتـسع نــقـاط قـبل تـدارك
ينـاء على حسـاب الكرخ خسـارة ا
وإلــــزامه عــــلى جتـــرع اخلــــســـارة
االولى    وتـرك الــصـدارة الـتي قـد
ال يـعود لـهـا بعـد امـام تقـدم بعض
الفرق التي تسير بتوازن من حيث
ـسـتــويـات ومـنـهــا الـوسط الـذي ا
ـذكـور الروح لـلـفريق اعـاد الـفوز ا
ــتـوقـع ان يـقــدم   نــفــسه بــشـكل ا
. مستقر من خالل موجود الالعب

جـوالت والزال بــعـيـد عن مـسـتـواه
رغم   دور االدارة بـتـــــــقـد اكـثر

وأسماء مـــــــعروفة . 
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ـهم وجنح الـطـالب في االخـتـبـار ا
عـلى حسـاب االمانـة مـحقـقا الـفوز
ـهـمـة من حـيث االول والــنـتـيـجـة ا
االداء واهـــــداف الـــــثالثـــــة  الـــــتي
تــنـاوب  عــلى تــسـجــيــلـهــا مـروان
حـسـ د 3و  61واحــمــد حــســ
د 41لـيـخـرج مع االنـصـار  بـفـرحة
مشتركة بعد جتاوز نحس النتائج
ـتعـثـرة قـبل ان  يـظـهر والـبـدايـة ا
تعـادله مع الشرطـة حافزا لـلدخول
في مـلعب االمـانـة والسـيطـرة على
هـمة التي فـعل فيهـا اشياء كـثير ا
من خالل اداء الـالعـبــ واخلـروج
ــبــاراة الـتـي مـثــلت بــكل فــوائــد ا
هـمـة يحـيى علـوان الذي الـتحـول 
تــنـــفس الــصـــعـــداء  بــعـــد ضــغط
جــمـــهــور الــفــريـق الــذي رحب في
الـنـتـيجـة  الـتي كـان  يبـحث عـنـها
قـبل ان تـاتي بـالــصـورة اجلـمـيـلـة

مستعديا  توازنه متجاوزا.
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ــطــلـوب  من مــيــدانه في الــوقـت ا
وتفادي النتائج  السلبية والعودة
 الى ســكـــة االنــتـــصــارات في اول
نـتــيــجـة يــحــقـقــهــا مـنــذ انــطالقـة
ــــوسم  عــــلى  نــــطــــاق الــــدوري ا
ــــهم عــــلى واخلــــروج بـــالــــفــــوز ا
الـبـحري لـيـضيف ثالث نـقـاط عدل
فيها من معدل النقاط  وفي نتيجة
شــكــلت اضـافــة مــهــمـة   لــتــعـديل
االمور بعد تراجعها كثيرا   بعدما
 اســتــمــرت  تــعــاكــسه عــقــر الـدار

لتاتي.
تيجة البحري  التي  تقدم بها الى
ــوقع   الـسـادس عــشـر اط  كـمـا  ا
مـتــوقع    ان تـنــعـكس  الــنـتــيـجـة
ــبــاريــات الــقــادمــة عــلى  واقع   ا
فـيـما  بـدا الـبـحري يـواجه مـشاكل
نتائج اخلروج من ملعبه   متخليا
نـاسـبـة   ما يـتـطلب عن الـبـدايـة ا
من طالع  مـراجـعة االمـور بـسـرعة
ومـحـاولـة تـرميم خـطـوط الـبـحارة
قــــبل فــــوات االوان  والـــدفــــاع عن
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 يتـطـلع العـبـو منـتـخـبنـا الـشـبابي
لكرة القدم ظـهر اليوم االثن الى
خــطـف نــتـــيـــجــة لـــقـــاءهم االقــرب
للحسم امام منـافسيهم من منتخب
كـوريـا الـشـمـالـيـة في ثـانـي جوالت
مـنـافــسـات اجملـمـوعـة الــثـانـيـة في
عاماً نهـائيـات كأس آسـيا دون  19 
دن االنـدنوسـية العب ا اجلاريـة 
وتــســتــمـر حــتـى الـرابـع من شــهـر

قبل. تشرين الثاني نوفمبر ا
ـرتـقـبـة ــواجـهـة ا وتـأتي اهـمـيـة ا
ـلــعب بـكـانـسـاري في الـتي تـقـام 
تـمـام الـسـاعـة  12 ظـهـراً بـتـوقـيت
الـعـاصـمـة بـغـداد الـرابـعـة عـصـراً
بتوقيت مدينـة بوغور تأتي اهمية
ـــبــاراة كــونــهــا ســـتــحــدد شــكل ا
الـصــراع احلـقــيــقي في اجملـمــوعـة
ـلك فـيهـا مـنتـخبـنا الـثـانيـة التي 
نقـطة واحـدة من تعـادله مع تايـلند
بــثالثـــة اهــداف لـــكل مـــنــهـــمــا في
اجلــولــة االولى في وقت يــتــصــدر
مـنـتــخب الـيــابـان الـتــرتـيب بـثالث
نـــقــــاط من تـــغــــلـــبه عــــلى كـــوريـــا
الـشـمـالـيـة بـخـمسـة اهـداف مـقـابل
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ويــأمل مــنــتــخــبــنــا من مــواجـهــته
الـثــانـيــة في الـنـهــائـيـات الــقـاريـة
الــيـوم الى خــطف نــتـيــجـة الــفـوز
بــهــدف الـــبــقــاء في قــلب الــصــراع
احلـقــيـقي خلــطف أحـدى بــطـاقـتي
الـتــأهل الى الـدور الــربع الـنــهـائي
لـلــبـطــولــة والـتــنـافـس فـيــمـا بــعـد
وصـوال الى نـهـائـيـات كـأس الـعـالم

قبل. للشباب العام ا
واكـمل عــنـاصـر مــنـتـخب الــشـبـاب
حتـضــيـراتــهم اســتـعــدادا خلـوض
لـقـاء كـوريا الـشـمـاليـة والـذي يـعد
واحـدا من اقـوى مـنتـخـبـات الـقارة
في فـئــة الــشـبــاب اال ان خــسـارته
امـام الـيـابـان كــان لـهـا وقع سـلـبي
عـلى العـبـيه الـذين اكـمـلـوا الـلـقـاء
بـعشـرة العبـ وهـو ما كـان سبـبا
في تـعــرضـهـم لـلــخـســارة بـعـد ان
كــانت الـنــتــيـجــة تـشــيـر الى تــقـدم
اليـابان بثالثـة اهداف لهـدف قبل
ان يفلح العبو اليابان في استثمار
الــــنـــقـص احلــــاصل فـي صــــفـــوف
الـكوري الـشـمـالـيـة ويـنـهـوا الـلـقاء

ـواجـهة اذ الدقـيـقة  94 من عـمر ا
فــرط العــبــونــا بــتــفــوقــهم بــثالثــة
اهـداف لهـدف حتى الـدقيـقة  87 اذ
ـنـتـخب الـتـايـلـنـدي الـفارق قـلص ا
الى هـدف واحـد بـتـسـجـلـهم لـثـاني
االهداف عن طريق كـوراويت تاسا
ــنـــتـــخب الــتـــايــلـــنــدي ثم اكـــمل ا
االنــقالب احلــاصـل في الــنــتــيــجــة
بهدف ثالث سُجل بـهدية على طبق
مـن ذهب حلـارس مـرمى مـنـتـخـبـنـا
هفال ابو بكر بـعد ان سقطت الكرة
هـاجم التيـلندي من يده وتـابعهـا ا
ســوفـانـات مـويــانـتـا بـرأسه وسط
ـــنــتــخب دهـــشــة اجلــمـــيع.وكــان ا
الـتـايـلـنـدي قــد بـكـر في الـتـسـجـيل
بهدف كريـتسادا كامـان في الدقيقة

 اال ان مؤمل عبد الرضا جنح 26
في ادراك الـتـعـادل بـعد  11دقـيـقة
قــــبل ان يـــضـــيـف وكـــاع رمـــضـــان
الــــهـــدف الــــثــــاني في الــــدقـــيــــقـــة

وواصل منتخبنا الشبابي43
صـحـوته بتـحـقـيقه لـثـالث االهداف
ـميـز حسن عبـد الكر عن طريق ا
وذلك في الـــدقـــيـــقـــة  66 غـــيـــر ان
الـتــغـيــيـرات الــتـكــتــيـكــيـة مــنـحت
ــنــتــخب الــتــايــلــنــدي فـرصــة في ا
الـتـقـدم نـحــو الـهـجـوم واسـتـثـمـار
الــــفـــرص الـــتي اتـــيـــحـت له حـــتى

الـرمق االخــيــر وتـمــكن من تــعـديل
النتيجـة التي كانت اقرب الن تكون
عــــراقــــيـــة لــــوال اهــــدار الــــفـــرص
واحملــاوالت الـتي سـنــحت لالعـبـيه

. على مدار الشوط
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ــديــر االداري من جـــهــتـه تــطـــرق ا
ــنــتــخب شــبــاب الــعــراق الالعب
الــسـابق جــلـيل صــالح تـطـرق الى
ســوء احــوال الــطـــقس في مــديــنــة
بـوغــور االنـدونـيــسـيــة الى جـانب
ـنـاخيـة بـ حلـظة الى الـتـقـلبـات ا
ـــعـــانـــاة الـــتي ـــقـــابـل ا اخـــرى 
يـواجــهـهــا وفـد مـنــتـخب الــشـبـاب
جراء سوء التغذية.وقال صالح: إن
مــعـــوقــات كـــبــيـــرة تــواجه رحـــلــة
مــنـــتــخب الـــشــبـــاب الــعـــراقي في
نتخب دخل في اندونيسيا اذ ان ا
مـــعــســكــرات تــدريـــبــيــة في اربــيل
وبـــغـــداد وكـــذلك قـــطـــر واالمــارات
والسـعودية وكـلهـا كانت في فصل
الـــصــيف حـــيث االجـــواء اجلــافــة
التي تختلف تـماما عما يحدث االن
مـن ارتــــفــــاع واضح في مــــعــــدالت
الرطـوبة وهو امـر لم يتكـيف عليه
نـتـخب اذ انـهم وصـلوا عـنـاصـر ا
الى بوغور قبلبـدأ مبارياتهم بستة
ايام. واضـاف: لم يتكـيف الالعبون
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متاز ويحقق مركزاً جديداً فوز: حقق فريق الطلبة فوزاً مهماً في الدوري ا

بفوزهم الثمـ والذي فتح الطريق
امــام الـيــابــان لـتــصــدر اجملـمــوعـة
وخــوض مـواجــهـة تــايـلــنـد الــيـوم
ــا يــضــمن بــافــضــلــيــة اكــثــر ور
ــنـــتــخب الـــيــابـــاني الـــتــأهل من ا
نتـيـجـة مـواجـهـة الـيـوم الـتي تـقام
بعد مباراتنا امام كوريا الشمالية.
واجــرى العـبــو مــنــتـخب الــشــبـاب
وحـدتــ تـدريــبـيـتــ امس االحـد
وامس االول الـــســـبـت في مـــلـــعب
الــتــدريب اخملــصص لــهم في احــد
ضواحي مديـنة بوغـور ركزت على
تـصحـيح االخطـاء الـتكـتيـكيـة التي
وقــعت خــطــوط الــفــريق فــيـهــا من
مـــبــاراة تــايــلـــنــد وادى الالعــبــون
الـذين لم تـسـنح لـهم فـرصـة الـلعب
كـاساسـي امـام تايـلنـد تدريبـاتهم
بـنصف مـلـعب بيـنـما عـمد اجلـهاز
الــتــدريــبي بــالــتــعــاون مـع الــكـادر
الـــطـــبـي الى اخـــضــــاع الالعـــبـــ

االساسي الى االستشفاء.
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هـــذا وتـــنــاسـى العـــبـــو مــنـــتـــخب
الـشبـاب سينـاريو الـتعـادل اخمليب
لالمـــال امــام تــايــلــنــد في اجلــولــة
ـــنــتــخب االولى بــعـــد ان خــطف ا
الــتــايــلـــنــدي الــتــعـــادل في الــرمق
االخـيـر بتـحقـيـقهم لـهـدف ثالث في

جانب من احدى مباريات منتخب شباب العراق

بـهـدفـ لواحـد بـعدمـا قـلب تـأخره
مــنـذ د  42عن طــريق عالء عــبـاس
عـنـدمـا اعـاد الالعـب احـمـد فـرحان
باراة للبداية د 65قبل ان يقضى ا
عــقـيل مـهـدي عـلى امـال الـضـيـوف
في الـوقت الـقــاتل بـهــدف الـتـفـوق
احلـاسم د    94لـيــقــدم الـنــتـيــجـة
ــتـلــهف لــهـا األفــضل جلــمـهــوره ا
ـا لهـا من اهـميـة وتأثـير بـشغف   
عــلى مـوقف الــفـريق في اســتـعـادة
ــــطــــلــــوب تــــوازنـه والــــظــــهــــور ا
واستـغالل ظروف الـلعب والـنجاح
ـبـاريــات الـقـادمـة عـلى مـســتـوى ا
ـوقف في سـلم الـتـرتيـب قبل ان وا
حتـقق  مكـسبـا كـبيـرا عنـدما تـفوز
على الـزوراء امام فـوارق  الالعب
واالمــكـانــات والـظــروف الــصـعــبـة
ـيــنـاء  الــذي قـدم ــر بـهــا ا الـتي 
هــــديـــــة االســــبـــــوع جلــــمـــــهــــوره
ـسـتـوى ومــحـاولـة الـوصـول الى ا
الــذي يــلــيق بــالــفــريق الــذي الزال
شـاركة ويـرد على يواجـه مشـاكل ا
ــتــشــائـــمــ ومن تــســـبــبــوا في ا
تـدهـور حـالـته قـبل ان يـسـتـعـديـها
شـيء فـشيء حــيث حتــقـيق الــفـوز
الــثـــاني بــعــد االول عـــلى حــســاب
الوسط ويـظهر بـقوة داخل وخارج
مـــلــعـــبه ويــتـــعــافى من مـــشــاكل ا
النـتائج بفـضل اداء عنـاصره التي
هـمة بـاريـات ا قـدمت واحدة مـن ا
واخلـروج بــأغـلى ثالث نـقـاط  قـبل
ـوقع الـسـابع ان يـضع نـفـسه في ا
ن لسها ان  بسبع  نقاط  وليس 
نـافس الـقوي تـفوز عـلى الـزوراء ا
على الـلقب قـبل ان يواجه   الـفشل
فـي اول خـــروج  له تـــمــــامـــا عـــلى
اضي وسم ا عكس ما قام به في ا
 الــذي انـــهــا مــواجــهــات الــذهــاب
بسجل  نظيف لـكنه صدم جمهوره

بالنتيجة.
اخمليـبة التي سـيزيد من صـعوبات
ــدرب ايـوب اوديـشـو في ان عـمل ا
ــبــاريــات الــقــادمـة وان يــحــقق   ا
يــتــرك خــلــفه تــراجع الــتي كــلـفــته
الـــــوصـــــافــــة بـــــســـــبب نـــــكـــــســــة
الـنـتـيــــــــجـة لـتي تـركت غـصة في
نفوس األنصـار الذين يرون االمور
تــصــــــــعب أكـــثــر بــعـــدمــا خــســر
الــــفـــريـق ثالث نــــقـــاط مـن خـــمس

مـواقع الـسـلم عـنـدمـا وضع نـفـسه
قدمة. في ا

من جانبه يكون الديوانية قد تلقى
اخلـسـارة الـثقـيـلـة الـتي اضرت به
كثـيرا بتـلقي اخلـسارة الثـانية في
ـوقع الـرابع عـشـر قـبـل ان يـتـأثر ا
مــرة اخـرى بــاخلــروج من مــلــعـبه
لــكـنـه تـلــقى اخلــســارة األكــبـر في
مــبـــاريـــات الــســـبت الـــتي مـــؤكــد
انـــعــكـــست ســلـــبــا الن العـــبــ لم

يقوموا بدورهم كما يجب.
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سـتويات وواصل اجلويـة تقـد ا
ـهـمـة عـنـدمـا حـقق الـفـوز الـرابع ا
تـوالــيـا   الــذي جـاء عـلـى حـسـاب
فريق احلس بـهدف دون رد قبل
ـردود الـواضع   وجنح ان يـقــدم ا
نافس في اقناع جمـهوره من انه ا
القـوي على الـلقب وطـمأنـتهم على
جـــاهــــزيـــتـه في خـــوض مــــبـــاراة
االخــتـتــام لـنــهــائي بـطــولـة اســيـا
والــــبـــــحث عـن الــــلــــقـب الــــثــــالث
ـقــبل ومــهم ان يـواجه األســبــوع ا

الفريق مبارياته بثقة وانسجام.
طـلوب ليتجه التي منحـته الفوز ا
لـلصـدارة لي تقـاسمـها مع مـيسان
ـوقع الـثـاني بـفـارق االهـداف في ا
الــــــذي كـــــاد ان يــــــحـــــول االمـــــور
ـصـلــحـته لــو تـعـامـل مع الـفـرص
ـهـمــة بـشـكل جــدي ورفع رصـيـد ا
االهــداف في مـبــاراة فـرض نــفـسه
عــــلـى مــــســـار االمــــور ووجــــد من
خــســـارة الــزوراء احــد مـــحــفــزات
خوض اللقاء  الـذي كان ان  ينهيه
 بــعـــدد  من االهـــداف لـــتي جــاءت
ـذكـور الـذي بـوقـتـهـا بـعـد الـفـوز ا
رفع من معنويات الالعب للتوجه
الى مبـاراة اللقـب االسيوي بـرغبة
كبـيرة  بعـدما خرج بـنتيـجة الفوز
بــفــرحــة مع جــمــهــوره الــذي ازره
شاركة جريا على العـادة  ويدعم ا
ـــطـــلــوب الـــتي تـــمـــر بـــالـــوضع ا
ويــعــكس دوره الـــكــبــيــر من خالل
عـلى اقل تــقـديــر ضـعف   نـتــيـجـة
ـــبـــاراة اداء الـالعـــبـــ وخـــبــرة ا

درب  . ا
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يـناء الـبصـري باحلاق فقـد جنح ا
ـة بـالبـطل   والـتـغـلب عـليه الـهـز
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الزالت مــبـــاريــات الــذهــاب تــشــكل
ا الـتـحـدي احلـقـيـقي لـكل الـفـرق 
فــيـهـا اجلـمـاهـيـريـة  ومن تـقف في
قـدمة عـندمـا   الزم الـكرخ مـواقع ا
الـــتـــخــلـي عن  الــصـــدارة  مـــلــعب
الــــوسط   بـــهـــدف قــــبل ان يـــتـــرك
البـطل موقـعه لثـاني والتـخلي عنه
يـنـاء  فيـما حتت أنـظـار جمـهـور ا
مـنـحت مـبـاريـات االرض الـصـدارة
ـشـاركـة ـؤقـتــة لـنـفط مـيــسـان   ا
اجلــويــة   تــتــصـاعــد  مــنــافــسـات
بـاريات  من جـولة ألخـرى عنـدما ا
شهـدت اجلولـة  اخلامـسة تـغيرات
في اغـلب مـبـاريـاته الـتـي تسـتـحق
ـتـابـعـة  امام مـا تـقـوم بـه شـبـكة ا
اإلعـالم الـــــــــــعــــــــــراقـي  فـي  ثـالث
مـبـاريــات بـالـيــوم في حتـول  مـهم
في احـد اهم جـوانب الـدوري  قـبل
ــبــاريــات ان تــظــهــر االثــارة في  ا
دعــمــا لـلــمــســتـويــات   وحلــضـور
اجلـمـهـور الذي يـهـتم  كـثيـرا بـهذا
اجلـــانب  الـــذي يـــنــعـــكس بـــشــكل
واضـح عـلى مــسـار االمـور بــعـدمـا
أسفرت مـباريات اجلولـة اخلامسة
عن  مــــواصـــلــــة   نـــفط مــــيـــســـان
وقع النطالقته  اجليدة  واالنتقال 
الـصــدارة  اثـر فـوزه الــكـبــيـر عـلى
الـديـوانــيـة بـأربـعــة أهـدف لـواحـد
تـنـاوب عـلى تـسـجـيـلـهـا  مـنـار طه
وحــسـ حــمـود ووســام  سـعـدون
هـدفـ     مــحـقـقـا  الــفـوز  الـرابع

تواليا.
مستفيـدا من مباريات االرض التي
استمر يطيح بـها الضيوف احلافز
الـكـبـيـر   قـبل ان يـجعـل من األمور
تسير بـشكل جيد امـام التعامل مع
ــــبـــاريـــات الــــتي اســـعـــد فـــرص ا
جـــمـــهـــوره الـــذي خـــرج بـــفـــرحـــة

معقريه.
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الــصـدارة الــتي صـنـعــهـا من خالل
جـــهـــود عــنـــاصـــره الــتـي رســخت
أســــمـــائــــهــــا في ســــجل الــــفـــريق
والدوري في أجـمل طريـقة يـتعامل
فـيـهـا الـفـريق الـذي اسـتـمـر يـخرج
مــرفــوع الــرئـيـس وسط االهــتــمـام
ـبــاريـات عـقـر الـدار الـتي الـكـبـيـر 
ـــطــلـــوب واهم امـــنت الـــنـــتـــائج ا

انـهم لم يلـعـبوا في الـدوري وكنت
قـد اخـتـرتـهم من خالل رحـلـة بـحث
في احملــافــظــات الخــتــيـار االنــسب
واالفـضل منـهم وفـقاً لالعـمـار التي

حددت اليّ.
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واردف جــثـــيــر: احلــقـــيــقــة هي ان
العــبـــيــنـــا ظــهـــروا بــاداءٍ مـــشــرفٍ
ولعبوا مواجهة مثيرة امام تايلند
وكـل الالعـــــبـــــ قـــــدمـــــوا مـــــا في
جــــعـــبـــتــــهم رغم الــــضـــغـــوطـــات
والـعـراقـيل مـنــهـا االجـواء الـرطـبـة
والــتـغــذيـة لــكــنـهم قــدمـوا مــا هـو
اعلى من قابـلياتهم الـبدنية وحتى
االهــــداف الــــتي سُــــجـــــلت كــــانت
بطريـقة تكتـيكية مـتطورة وحركات

لعب طُبقت بالشكل الصحيح.
: ان الـفارق الـتدريـبي في مثل وب

هكذا اعـمار سنـ واضحة لـلغاية
ـنـتـخـبـات الـثـالثـة االخـرى مرت فـا
بفتـرات تدريبـية متكـاملة من اعداد
وحتضيرات ومباريات ودية وحتى
بــطـوالت وديــة تــنــافـســيــة وحـتى
الالعـبــ فـهـم مـتـمــرسـ ولــديـهم
دوريات اما منـتخبنـا فأن لدينا 40
ـ  45 يـومـاً من التـدريـبـات ب اربع
مـعسـكرات تـدريبـية اطـولهـا عشرة
ايـام واقـصرهـا خـمسـة ايـام لعـبـنا
فيـها خمس مـباريـات وكل هذا هو

غير كافٍ ابداً". 
مـشـيرا الـى ان ما يـنـقص الالعـب
هـو عــامل اخلــبــــــــــرة واالخــطـاء
الـــــتي حــــدثـــــــــت مع تــــايـــــلــــنــــد
نتـحمـلهـا نحن ككـادر تدريـبي الننا
ــا لن يـقـبـلـهـا قـبـلــنـا في مـهـمـة ر

غيرنا.
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وتـطـرق مـدرب مـنـتخـبـنـا الـشـبابي
ــوفـد قــحـطــان جــثـيــر في حــديـثه 
االحتـاد العـراقي لالعالم الـرياضي
عن مرارة فـقدان الـفوز امـام تايـلند
والذي كان في متناول اليد معتبراً
ان اســبـاب الــتـعــادل امـام تــايـلــنـد
لـيـست فـنـية بل انـهـا تـتعـلق بـقـلة
اخلبرة التي تنقص الالعب الذين
 جتـمـيـعهـم قبل خـمـسـة اسـابيع
حتــديـــداً قــبــيل بـــدأ الــنــهـــائــيــات

اآلسيوية اجلارية في اندونيسيا.
 وقـال جثـيـر: آمل بعـودة منـتـخبـنا
الـى الـــواجـــهـــة مــــجـــددا من خالل
مــواجــهــة كــوريـا الــشــمــالــيـة (...)
واحلقيـقة إن "اجملموعـة صعبة بل
وحـديـدة ان صح الـتـعـبـيـر وهـناك
فــوارق شــاســعــة بــ مــنــتــخــبـات
ـنـتخب الـيابـاني هو اجملـموعـة فا
ذاته منتخب الناشئ الذي تغلبنا
عــــلـــيـه قـــبـل عـــامــــ في الـــهــــنـــد
بـنـهـائيـات آسـيـا وكـذلك احلال مع
مـنـتـخب كـوريـا الـشـمـالـيـة الـقوي
وكـالهـمــا مـنــتـخــبــ مـنــسـجــمـ
يـظــهـرون بــاداء عـالٍ ومــسـتــويـات
متميزة وكذلك تـايلند الذي تأهبت
بافضل حال وعلـى اعلى مستويات

التحضير.
واضـــاف: ال اريــد ان اقـــلل من امــر
مـا لــكن الــواقع هـو ان مــجـمــوعـة
الالعـبـ الـذين اقـودهم الى جـانب
باقي زمالئي في اجلهـاز التدريبي
رفـعنـا راية الـتحـدي بعـد ان اعدنا
نـتخب قـبل فـترة قـياسـية هـيكـلـة ا
وجـيـزة وقـلت حـيـنـهـا انه انـتـحار
اختياري". مـوضحا ان "الالعب ال
لكـون ساعات تـدريبيـة كافية بل
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وعـــدم مـــنـح الـــفــــرص لـــلـــمــــنـــافس
الســــتـــثــــمــــار االخــــطـــاء الــــفــــرديـــة
واجلـماعـيـة الـتي تسـبـبت في فـقدان
نـقــطـتـ ثـمــيـنـتـ امـام تــايـلـنـد في

اجلولة االولى.
وكـشـف عـضـو احتــاد الـكــرة رئـيس
وفـــد مـــنــتـــخب شـــبــاب الـــعــراق في
نــهـائـيــات كـاس اســيـا يــحـيى كـر

كـشف الـنقـاب عن ازمـة مـالـيـة ترافق
منـتخـبنـا في رحلـته الى اندونـيسـيا
مـــخــتـــصـــرا االمـــر بـــعـــدم حـــصــول
الالعـــبـــ عـــلى اي مـــبـــالغ مـــالـــيـــة
(مصرف جيب) بســــبب قلة السيولة
ـوجـودة اخملـصـصـة في رحـلـة وفـد ا

منتخب الشباب الى اندونيسيا.
ـبـلغ الـذي يـفـتـرض  وذكـر كـر ان ا

ان نـتــسـلـمه كــان بـنـحـو  76مـلـيـون
دينار عراقي اال اننا لم نتسلم سوى

مليون دينار! 50
وقـــال رئــيس وفــد مــنـــتــخب شــبــاب
بلغ العراق: إن الوفد بـرمته لم ينل ا
الذي يـفتـرض ان يـحصل عـليه كـوفد
ـــثل الـــعـــراق في ريـــاضـي رســـمي 
ـــعــــتــــرك الـــقــــاري هــــنـــا (...) وان ا
الالعــبــ لم يــحــصــلــوا سـوى عــلى
الـتـجـهـيـزات من دون مـبـالغ الـصرف
الـيومي. وواصل حـديـثه بـالـقول: ان
ـبلغ مـن خالل عالقاته الـوفد تـسـلم ا
ـبلغ قبل ايام في بغداد وقـــد وصل ا
عن طــريق احــد االداريــ الــذي قَــدِمَ
الى اندونـيسيـا النـــقـاذنا من ازمــــة

ـــشاركتنا. مالية كادت ان تطيح 
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ـنـتـخب شـباب وحث اجلـهـاز الفـني 
ـدرب الــعـراق لـكــرة الـقــدم بـقــيـادة ا
قـحطـان جـثيـر جـميع الالعـبـ على
الظهـور بشكل مـشرف في لقـاء اليوم
امـام كــوريـا الـشـمــالـيـة وتـقـد اداء
يـوازي ما قـدمـته خـطـوط الـفريق في
الـلقـاء االول امـام تـايـلنـد واالبـتـعاد
عن التفكير في النتيجة التي اسفرت
عـلـيــهـا مـواجـهـة تــايـلـنـد فـضال عن
الـتـركـيـز عـلى حـاالت الـلـعب وامـاكن
ـنتـخب الـكوري نـقاط قـوة وضـعف ا
الـشـمـالي من خالل مـتـابـعـة مـلـخص
البرز االحداث مواجهة منتخبنا امام
تــايــلــنــد وكــذلـك مــواجــهــة الــيــابـان
وكوريا الشـمالية وتـصحيح االخطاء
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مع االجــواء ال بـل انــهم يـــعــانــون
ايـضــا من سـوء الــتـغــذيـة بــسـبب
نـوعيـة االطعـمة الـتي تُقـدم لهم في
فندق ستون مقر اقامة وفد منتخب
الـــشــبـــاب.وذكــر صــالـح ان الــوفــد
طالب االحتـاد االسيـوي لكـرة القدم
ـشـكـلـة اال ان بـضــرورة حل هـذه ا
ادارة الفندق اصرت على احلصول
عــلى مــبــلغ مــالي يــصل الى 400$
امريـكي نـحو  480000 الف ديـنار
عراقي يومياً لتعطينا ادارة الفندق
ــطـبخ اذنـاً بــالـدخـول الـى صـالـة ا
ليـتسنى لـنا تنـاول وجبات غـذائية
شـرقـيـة هـذا الى جـانب مـبالـغ يتم
تـخــصـيــصـهـا لــلـتـســوق وهـو مـا

وضعنا في حرج كبير.
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كن ديـر االداري كيف   وتسـاءل ا
لالعــبــ يــخــوضــون اول بــطــولــة
رسـمـيـة خـارجيـة لـهم ان يـطـالـبون
بـــنــتــائـج وال يــتــوفــر لـــهم ابــسط
شاركات وتمثيل العراق?. حقوق ا
وتــــابـع: كل ذلـك ســــيـــــؤثــــر عـــــلى
الالعب شـئنا ام ابينـان لكنهم مع
ا ذلك غيـر آبه وغـير متـذمرين 
يحدث بل انهم يقـدمون مستويات

فنية عالية.
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بـــرغم حـــجـم الــضـــغـــوطــات الـــتي
تـعـرض لـها احلـارس الـشـاب هـفال
ابــو بـــكــر عـــقب تــلـــقــيه لـــلــهــدف
الـتـايـلـنـدي الـقـاتل في الـدقـيـقة 94
من عـمر مـواجهـة مـنتـخب الشـباب
االولى بــسـبب خــطـأ فـردي وسـوء
تقـديره لـلكـرة العـاليـة التي وصلت
ــرمى الـــيه اال ان مــدرب حـــراس ا
حسـ جبار رفض تـوجيه اي نوع
المـــة له او تــوبــيـــخه حــتــ من ا
ـا حـدث من لــكـونه اعــرف وادرى 
انـــقالب درامــاتـــيــكي في نـــتــيــجــة
باراة!وقال حس جبار: إن هفال ا
ــسـتــقــبل وانـا ســيـبــقى حــارس ا
ستقبل اؤكد للجميع بأنه حارس ا
قبلة وسيجد طريقه في السنوات ا
مـع افـضل الـفـرق احملـلـيـة ويـحـمي
عـريـنه كـاالسـد.واضـاف: اخـتـيـاري
ـنـحي ايـاه فـرصة كـان صـحـيـحـاً 
الـعمـر وهو يسـتحـقهـا فعال بل ان
باريات هفال كان اساسـيا في كل ا
الـتجـريبـيـة وقدم اداء هـو االفضل
الى جــانب زمــيــلــيه ولــيــد ومــؤمل
وهــو مـــا دفــعــني لــيــلــعب مــبــاراة

تايلند"..
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درب قحطان جثير يتوقع حظوظ منتخب الشباب ا


