
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22 .Issue 6417 Thursday 1/8/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6417  اخلميس 29 من ذي القعدة 1440 هـ 1 من آب (اغسطس) 2019 م

¡öÐd  VFK  s  oKDMð W¹ËdJ « UOÝ√ »dſ W uDÐ býUŠ ÍdO¼ULł —uCŠ jÝË

6

UM½Uš w½b³ « q UF « ∫“—_« »Ò—b

اللقاء االول  عبـر تعاون الالعب
والــضــغط من الــبــدايــة والـتــوغل
نافس لـيأتي الهدف  من نطـقة ا
كـرة ثـابتـة من جـهـة اليـسـار  قبل
ان يـتـصدى لـهـا البـطـران براسـية
جـميـلة لـتـهز الـشبـاك  احلل الذي
كـان يـبـحث عـنه الـفـريـق واخلروج
ـني مـن مـشـاكل الـنـتــيـجـة  الي 
الــــنــــفس في ان تــــؤثــــر عـــلى اداء
ــهـمـة ونـفــسـيـات الالعــبـ امـام ا
الــــــصــــــعــــــبــــــة في مــــــواجــــــهــــــة
ـنــتـخب الــعـراقي عــنـد الــسـاعـة ا

السابعة والنصف مساء

مـــســــتـــوى واضح  وكـــان اقـــرب
لـلـفوز لـو تـعـامل مع الفـرص بـدقة
وبــــشــــكل افــــضل الــــتي كـــادت ان
تـثـمــر عن تـسـجـيـل هـدف الـتـقـدم
باراة الى شاطىء رور بـا ا ا ور
االمــــــــــان  بـــــــــعــــــــــدمـــــــــا قـــــــــدم
  مـــســـتـــوى جـــمـــاعي الالعـــبـــ
ومــهـاري فـردي وحــصل  الـفـريق
عـلى اكـثر من كـرة ثـابتـة ووصـلوا
الـى مـنـطـقـتـنـا  واخـتـراق الـدفاع
الــــــــــــذي وقــع فـي هـــــــــــــفــــــــــــوات
متكررة  كادت ان تؤمن التسجيل
لــــــــلـــــــفــــــــريـق الــــــــلـــــــبــــــــنــــــــاني
باراة الشوط لثاني. للعودة  با

نتخب فلسط فوز 
نتخب الـفلسطيني فوزا وجقق ا
مهـما بـتغلـبه على نـظيره الـيماني
بهدف دون رد سـجله إسالم طران
د 27 مـن وقت لــــلــــمــــبـــاراة الــــتي
شــــهــــدت ســـيــــطــــرة مــــتــــبــــادلـــة
ــــنــــتـــخب   لـــكن ا لـــلــــفـــريــــقــــ
ـــســـتــوى الـــفـــلـــســطـــيـــني قـــدم ا
والـــســـيــطـــرة عــلـى اغــلـب الــوقت
لـيحـقق مـا كان يـريـده  واخلروج
بفوائد اللقاء وفي خطوة مهمة ان
يــتـمـكن من اخلــروج بـالـفـوز األول
في الـبـطـولـة  الـذي  سيـرفع من
مــعـــنــويـــات الالعـــبــ واحلـــالــة
النفسية واالسـتعداد بروحية اكبر
ـواجـهــة مـنـتـخـبـنــا بـعـد تـخـطي
عقبة اليـمن  في اللقاء الثاني في
اجملـمـوعـة األولى الـذي جـرى بـعـد
لــقــاء الــعــراق ولـــبــنــان لــيــخــرج
بــاول  ثالث نــقــاط  وســيــواجه
مـنتـخبـنـا  يوم غـد اجلمـعة  في
مـــبــاراة اخــرى ســتـــكــون مــهــمــة
لـلــطـرفـ امــام تـصـدر اجملــمـوعـة
والتـقدم خـطوة لإلمـام على طريق
تــعـــزيــز الــصــدارة الــتي ســتــنــقل
تـصدر مبـاشرة لنـهائي البـطولة ا
ــــنـــتــــخب احلـــلـم الـــذي يــــراود ا
ني النفس في الفلسطيني الذي 
حتـقيق الـنتـيجـة الثـانيـة  بعـدما
جنح فـي تـــدبـــيـــر األمـــور وحـــسم

دمـا ابـتــعـد عن مـســار الـلـعب في
وقـت اجلـمـيع يـعــول عـلى  خـبـرة
درب ومـباريات الـبطولـة كخطوة ا
اولى ومهمة ومؤثرة لبناء منتخب
متكامل امام خوض تصفيات كاس
الـعالم وا اسـيـا في اخلامس من
الـــشـــهـــر الــقـــادم  وفي ان يـــصل
ـــــــــنــــــــتـــــــــخـب الـى احلـــــــــالــــــــة ا
الـطــبـيــعـيــة  رغم غـيــاب عـدد من
 وبـــســـبب الالعـــبـــ احملـــتــرفـــ
انـــتــــهـــاء
الــــــدوري
فــي وقــت
متـاخر  
مـــا اثــــر عــــلى
االعـداد وجــهـود وعـطـاء الالعـبـ
الــــذين  جـــمــــعــــهم   نـــهــــايـــة

اضي . األسبوع ا
حس علي

نـتـخب بالـفوز ويـدين ا
الى الالعب حسـ علي
الـــــذي ســــجـل  هــــدف
الفـوز واحلسم  د57 من
ـــــبـــــاراة في وقت ا
ظل حتسن صورة
ـــــــــنــــــــتـــــــــخب ا
بـــعض الـــشيء
اثــر الــتـغــيـرات
الـــتـي أجــــراهـــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب ا
كــــاتـــاتــــيــــتش   في
الـشوط الـثاني الـذي شهـد حتسـنا
في االداء وسـيـطــرة نـسـيــبـة عـلى
الكرة وسير اللعب استمر  فاقدا
للتنظيم  من الشوط االول  الذي
ال وفي اداء غــــيـــر مــــقـــنع كــــان 
ـــــرة  وخــــــال من الــــــفـــــرص بــــــا
احلــقــيــقـيــة  واخلــطــورة بــسـبب
ــنـتـخب  الـتي لم تــفـكك خـطـوط ا
تــشـكل خــطـورة عــلى وسط ودفـاع
الـفـريق الـلـبـنـاني و لم يـقدم شيء
يـذكر وافـتقـد للـتأثـير بـيمنـا مالت
الـســيــطــرة الــنـســبــيــة  لــلــفـريق
اللبناني الذي قدم خالل 45 دقيقة

بـعدمـا فدم الالعـب مـستـوى غير
مـــــــــــــــتـــــــــــــــوقـع رغــم ظــــــــــــــروف
ستندة له بقوة   لكنه اللعب  ا
كــان خـارج ثــقـة
ورغـــــــبـــــــة
الـــــــــــــــــكـل
وعـــــــــكس
حلـة غـير
مستقرة 
وعــــــــــدم ر
ضـا  بع

الناصرية باسم ألركابي
ـنــتـخب الــوطـني الــعـراقي جنح ا
خــطـف اول ثالث نــقــاط من الــفـوز
عـلى مــنـتــخب لــبـنــان بـهـدف دون
رد  ضــــــــمن مــــــــنــــــــافــــــــســــــــات
مـنـتــخـبـات اجملــمـوعـة األولى في
بــــطــــولــــة غــــرب اســــيــــا بــــكـــرة
الـــــقـــــدم الـــــتـي انـــــطـــــلـــــقـت في
كـــربالء مـــســـاء امس االول الـــتي
اعتمدت مبارياتها رسميا من
قبل الفيفـا وتاثير ذلك على
الـــتــصـــنـــيف ومـــا زادهــا
اهــمـيـة ومــتـوقع ان تـدفع
ــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــد مــن ا
الـفـرق  لـلـمـشـاركـة فـيـها
مــســـتـــقـــبال واســـتـــهـــلت
الـبطـولة الـتـاسعـة  التي
يـنــطـهــا الـعـراق  بــحـفل
افــتـتــاح جــمــيل ومــبـسط
وسـط حـــــضـــــور رســـــمي
وشــــــعــــــبي  غـص   به
مــلـعـب الـلــقــاء  لــتــوجـيه
رســالــة اخــرى  لــلــضــغط
عــلى االحتــاد الـدولـي لـرفع
احلــضـــر عن بــقـــيــة مالعب

العراق
شوار افتتاح ا

لـكن االهم ان يفـتتح مـنتـخبـنا
مـــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــواره فــي
طلوبة التي البطولة  بالنـتيجة ا
نافسة همة في ا شكلت اخلطوة ا
عـــلـى صـــدارة اجملــــمـــوعــــة الـــتي
سـتـنـقـله مـبـاشـرة خلـوض نـهـائي
الـبطـولة فـي الرابع عـشر من  اب
اجلـــــــاري  والهـــــــمـــــــيـــــــة هـــــــذا
ــتـــعــطش االمــر  لـــلـــمــنـــتــخـب ا
لـأللــقــاب  الــتي انــتــظــرهــا مــنــذ
حصوله على لقب بطولة ا أسيا
ــــــــشــــــــاركــــــــة���2007 االهـم فـي ا
ــــــــــدعــــــــــومــــــــــة مـن اكــــــــــبــــــــــر ا
جــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــور  رغـم  االداء
ـتواضع  مـا يدعـو الى الـتقـييم ا
من جـهـازه الـفـني  الـذي عـليه ان
يــــعـــكـس مـــســــار الــــلـــعـب  قـــبل
النتـيجة  وللوقـوف على األخطاء

ÊU e « ≠œ«bGÐ

نـتخب الوطني الى نهائيات كأس العالم 2022 رجح النـجم الدولي السابق نشأت اكرم عدم تأهل ا
درب االسباني بيب غوارديوال لن ينجح في العراق بسبب االخطاء االدارية. بنسبة %90 مبيناً ان ا
درب كـاتـانـيتش لن نـتـخب الـوطني بـقـيـادة ا وقـال اكرم فـي تصـريح صـحـفي ان اجلمـيع يـعـلم بـأن ا

يتأهل الى مونديال 2020 بنسبة 90%.
شـكلة لـيست بكـاتانـيتش لكن هـناك اسـباب ادارية لم جنـد لهـا اي حلول وان اسـتمرت واوضح ان ا

نتخب الوطني. تلك االسباب فحتى غوارديوال لن يستطيع النجاح مع ا
ايـسترو انه "يتوجب على االحتاد ان يتعاقد مع كادر تدريبي اجنبي جلميع الفئات العمرية واضاف ا

الئمة للنجاح. وان يوفر االجواء ا
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ـنـتخـب لـبـنان ـديـر الفـنـي  قـال ا
بـكرة الـقدم لـيفـيو تـشيـوبوتـاريو
إن األداء الــبـدني أثــر سـلــبـا عـلى
مــــردود العــــبــــيه خالل الــــشــــوط
الــثـاني من مـبــاراته ضـد الـعـراق
في افـــــتـــــتـــــاح بــــطـــــولـــــة غــــرب
ــبـــاراة الــتي آســـيــا. وانــتـــهت ا
أقـيــمت عــلى مــلـعـب كـربالء اول
امس بـفـوز مـنـتـخب الـعـراق على
لـــبـــنــان  0-1ضـــمن مــنـــافـــســات
اجملــــــمــــــوعــــــة األولى. وهــــــنــــــأ
تــشـــيــوبـــوتــاريـــو الــعـــراق عــلى
ــمــيــز احلــضــور اجلــمــاهــيــري ا
والـتـنـظـيم اجلـيد لـلـبـطـولـة حيث
اعتبـر أن العامل السـلبي الوحيد
ـناخ والرطـوبة. وأشار إلى هو ا
أن مـعظم العـبي العـهد حـاضرون
بـنـسب مـتفـاوتـة ألسـباب تـتـعلق
ـشـاركتـهم في األدوار الـنهـائـية
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي
مــــضــــيــــفـــا: "فـي حـــ أن 2019
بــــعض العـــبـي األنـــديـــة األخـــرى
يـحتـاجـون لرفع جـاهـزيتـهم التي
حتــتــاج لـبــعض الــوقت". وأشـاد
ــسـتــوى العــبــيه خالل الــشـوط
األول من اللقاء حيث قدم منتخب
األرز مــردودا طـــيــبــا مـن وجــهــة
ـبـاراة تـصنف نـظـره مؤكـدا أن ا
ضــمن حتـضـيــرات مـنـتـخب األرز
ــزدوجــة لــكـأسي لــلــتــصــفـيــات ا
الــــــــــعــــــــــالم  2022وآســــــــــيــــــــــا
وخـــتــــامـــا شـــدد عـــلى أن��2023

الــــطــــريق ال زالت طــــويــــلـــة وأن
مـبـاراة الـعـراق مـحـطـة مـهـمة في

بداية الطريق. 
الى ذلك أكد حسن مـعتوق العب
وقـائــد مـنــتــخب لـبــنـان األول أن
اخلسـارة أمام الـعراق لم تـعكس
األداء احلـقــيـقي لالعـبي مـنـتـخب
األرز. وقــــــــال مــــــــعــــــــتــــــــوق في
تـصــريــحــات تــلــفــزيــونــيـة عــقب
نـاخ صعّب من الـلقـاء إن عامـل ا
همة على منـتخب لبنان مشيرًا ا
إلى أن مـــنــتـــخب بـالده قــدم أداءً
يزًا في الشوط األول لكن سوء

احلظ وقف عـائــقًـا أمــام تـســجـيل
األهداف. 

وأضــــــاف "لم نـــــكـن نـــــســــــتـــــحق
اخلــــــســـــارة أمـــــام الــــــعـــــراق في
ـكـنـنا الـتـعويض االفـتـتـاح لكن 
ـباريـات وتقـد نتائج في باقي ا
أفــــضل". وأوضـح مــــعــــتـــوق أن
الــلـعب عــلى أرض كـربـالء يـعـني
الـكـثيـر لـلـبنـان وجـماهـيـره حيث
أنـهم سـعـداء فـي الـعـراق مـشـيدًا
ـميز للـبطولة آمال أن بالتـنظيم ا
ــبـــاريــات بـــنــفس تـــكــون بـــاقي ا

مستوى التنظيم.

نافسة بغرب آسيا". وليس ا
مـن جـانـبـه أكـد حـســ عـلي العب
ـنـتــخب الـعـراقي أن الــفـوز عـلى ا
لــبـــنــان بـــدايــة مـــشــجـــعــة ألســود
الرافدين في مـشواره ببـطولة كأس
غـرب أسـيا الـتي تـضيـفـها الـعراق
ـقـبل. وقـال حـالــيًـا وحـتى  14آب ا
حس في تصريحاته عقب اللقاء
إن مـباراة االفـتتـاح دائمًـا ما تـكون
بـاهــتـة ألن الـفــريق لم يــدخل بـعـد

بـأجواء الـبـطولـة لـكن األهم حتقق
بــخـــطـف الــنـــقـــاط الـــثالث والـــتي
شوار ـواصلـة ا ستـمنـحنـا الدافع 
بالبطولة. وأوضح أن الهدف الذي
أحـــرزه في افــــتـــتـــاح الـــبـــطـــولـــة
ســيـمـنـحـه دافـعًـا مــعـنـويًــا هـائـلًـا
ــــواصــــلــــة الــــتــــألق ومــــزيــــد من
االجـــــتـــــهــــاد عـــــلـى أمل تـــــصــــدر
ـنتـخب العراقي اجملمـوعة لـيكون ا
باراة النهائية للبطولة. طرفًا في ا

جانب من احتفاالت افتتاحية بطولة غرب آسيا التي انطلقت في ملعب كربالء الدولي

ÊUM³  ÂU √ U¹—uÝË ‚«dF « l  5D K  Î«bſË UM³ ²M* “u

فوز: حقق منتخب اسود الرافدين فوراً مهماً على نظيره اللبناني

لي بطـريق اإلعداد لـتصفـيات كأس
الـعـالم ولـم نـفـكر فـي بـطـولـة غرب
آســيــا" مـــعــبــرًا عن ســعــادته بــأن
ــــبـــاراة دون الــــفــــريق خــــرج من ا
إصــابــات. وأضـــاف "هــنــاك فــارق
كـبــيـر في أداء الالعــبـ وســأعـمل
ـقـبـلــة عـلى مـعـاجلـة خالل األيـام ا
الــوضع. أســعى لــتــكــوين الــفــريق
لــيــلــعب كــرة قـدم حــقــيــقــيـة وهي
فــرصـة لي شـخـصـيًـا ألجـد من بـ

الالعب من هو قـادر على مواصلة
األداء في تـــــــصــــــفـــــــيــــــات كــــــأس
الــعـالم". وأوضـح كـاتـانــيـتش أنه
ـقبـلة لـيزج بـاريات ا سـيسـتثـمـر ا
بــجـمــيع الالعــبـ قــائـلًــا "هـدفــنـا
اكتـشاف جاهـزية الالعبـ مع أننا
نــسـعـى إلرضـاء اجلــمــاهــيــر الـتي
ـلعب". وختم تتـواجد بكـثافة في ا
ــدرب الـسـلـوفـيـني "هـدفي األكـبـر ا
هـو اإلعداد لـتصـفيـات كأس الـعالم
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باراة الثانية في وجتري يوم غد ا
اجملــمــوعــة االولى بــ مــنــتـخــبي
لبنـان الذي خسر لقـاء االفتتاح من
نتخب السوري منتخبنـا بهدف وا
ــنـــافــســات في اول الــذي يـــدخل ا
مـــهـــمـــة له  الـــذي ســـيــلـــعب اول
مباريـاته في البطـولة التي  احرز
لقب نسخـتها السـابعة في الكويت
بـتغلـبه في النـهائي عـلى منـتخـبنا
ــــنـــتـــخب ويـــامل  ان يــــعـــكس ا
ــسـتــوى اجلـيــد الـذي الـســوري ا
قــدمه بـــتــصــفـــيــات كـــاس الــعــالم
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ـنتـخب الـعـراقي بـكرة ذكـر مـدرب ا
الـقـدم ســتـريـشـكـو كــاتـانـيـتش أن
ــــبـــاراة األداء امـــام لــــبـــنــــان في ا
االفتـتاحية لم يـكن مثالـيًا بالـنسبة
لـنـا لـلفـوارق الـفنـيـة والـبدنـيـة ب
. وقــال كــاتـــانــيــتش في الالعـــبــ
ـبـاراة ـؤتـمـر الـصـحــفي لـلـقـاء "ا ا
ـنـتـخب الـلـبـنـاني لم األولـى امـام ا
تكن مثـالية رغم أنـها مهم بالـنسبة
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جـانـب مالكـات مـحـتـرفـة تسـتـطـيع
تــنـظــيم اكـبــر الـبــطـوالت مــتـمــثـلـة
بوزارة الـشبـاب والريـاضة واحتاد
كـرة الــقـدم وان احتـاد غـرب اسـيـا
واالحتـــاد االســـيـــوي ســيـــدعـــمــان
الـعــراق بـقـوة من اجل رفع احلـظـر

بشكل كلي عن مالعبه .
الـى ذلـك اشــــــار رئــــــيس االحتــــــاد
الـعـراقي لــكـرة الـقــدم عـبـد اخلـالق
مـسـعــود الى اهـمـيـة الــبـطـولـة من
ــنــتــخب الــوطـني اجل حتــضــيـر ا
لــتــصـفــيــات كــاس الــعـالم  2022في
قطر مـباركا للـجماهيـر الفوز الذي
حتـقـق عـلـى لـبــنــان بـالــرغم من ان
الــبـــدايــة لم تـــكن مـــثــالـــيــة االداء

وارجع سـبـبه الى اجـهـاد الالعـب
بـعــد مـوسم طـويل وشـاق آمالبـأن
ـســتــوى افــضل في بــاقي يــكــون ا
ـباريـات كمـا قدم شـكره وتـقديره ا
نـتـخب وقدم لـلـجمـهـور الـذي آزر ا
حملــة فــنــيــة جــمــيــلــة عـن االلــتـزام
ـــثــــالي وكــــانت والــــتــــشـــجــــيـع ا
ـنـافـسـات الـبطـولـة انـطـلـقت على ا
مـــلـــعب كـــربـالء الـــدولي بـــأقـــامـــة
مـبـاراتـ جمـعت االولى مـنـتخـبـنا
الوطني الذي فاز عـلى لبنان بهدف
دون مــقـابل بـأمـضـاء عـلي حـسـ
في حـ تـغــلب مـنـتـخـب فـلـسـطـ
عــلى نـظــيـره الــيـمــني بـالــنـتــيـجـة

ذاتها.

ســيـــكــون افــضل بــفــضل تــضــافــر
جهـود اجلـميع من مالكـات الوزارة
ؤسسات الساندة واحتاد الكرة وا
خــــدمــــة لـــــشــــريــــحــــة الــــشــــبــــاب
والـرياضـي فالـيوم نـعيـش فرحة
كــبـيــرة ونــحن نــرى هـذا الــتــجـمع
الـعــربي في الـعـراق وكـذلك سـررنـا
بــهـــذا اجلــمــهــور الـــرائع والــراقي
ــلـعب قــبـيل الـذي مــلئ مــدرجـات ا
انـطالق حــفل االفـتــتـاح بــسـاعـات
وكــان له دور كــبـيــر بــالــنــجـاح من
خالل االلـــــتـــــزام والـــــتـــــشـــــجـــــيع
احلضـاري ليبعـث رسالة اطـمئنان
لالحتـاد الـدولي لكـرة الـقدم (فـيـفا)
من اجل رفع احلظـر بشـكل كلي عن

مـالعــــــــــبـــــــــنــــــــــا الن الـــــــــعـــــــــراق
يستحق. وشهـدت االحتفالية التي
جرت في حفل ملعب كربالء الدولي
فعالـيات متنـوعة وحضرهـا العديد
مـن الـــشـــخــــصـــيـــات الــــرســـمـــيـــة
ـثــلــ عن احتـاد والــريـاضــيــة و
غـرب اســيـا.من جــانـبه ابــدى امـ
عـام احتـاد غـرب اسـيـا لـكـرة الـقـدم
خـلــيل الــســالم االردني اجلــنـســيـة
اعـجابه بـحفل الـتنـظيم واحلـضور
ـــمــيــز مــؤكــدا ان اجلـــمــاهــيــري ا
الـعــراق يـســتـحق ان يــعـود لــلـعب
على ارضـه وب جـماهـيره السـيما
ــتــلك بــنى حتــتــيـة وهــو اصــبح 
ريـاضـيــة عـلى مـســتـوى عـالي الى
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قــال وزيـــر الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة
الــدكــتــور احــمــد ريــاض ان جنــاح
الـعـراق في تـضـيـيف بـطـولـة آسـيا
ســيل الحتـاد غـرب اسـيـا الـتـاسـعـة
بـكـرة الــقـدم سـيـمــهـد الـطـريق الى
عودة الـعراق الى وضـعه الطـبيعي
من خالل تنـظيم الـبطوالت الـدولية
بـعـد ابـتـعـاد لـنـحـو عـقـدين بـسـبب

االحداث التي مر بها .
وقــال ريــاض خالل حــضــوره حـفل
افــتــتـــاح الــبــطــولـــة ان الــريــاضــة
الــعــراقــيــة سـتــعــود الى وضــعــهـا
الــطـــبــيـــعي ونــعـــد الــريـــاضــيــ
والـــشــبـــاب الــعـــراقي بـــأن الــقــادم

األخيرة وبطولة ا اسيا.
ويــــقـــــول مـــــدرب الــــنـــــاصـــــريــــة
الــــــســـــابـق صــــــاحب مــــــحــــــمـــــد
ـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــيـــل شـــيء جــــ
ثال وجيـدان يسـتقـبل  العـراق 
في احتاد الكـرة الذي سيـكون امام
مـهــمـة  وخـطـوة اولى في تـنـظـيم
بـــطــولـــة كـــرويــة عـــلى مـــســـتــوى
مشـاركة 11 فريق  تـتـنافس  في
ـالعب  الــعـــراقــيـــة  وأهــمـــيــة ا
اخلـروج بـعـملـيـة  مـهمـة  عـالـية
تــســـهم في اقـــنــاع ألــفـــيــفـــا لــرفع
احلــظــر  عن مالعــبـنــا  واحلـال

ــهــمـــة إعــداد مــنــتـــخــبــنــا في ان
ــــــــــــــدرب من يــــســـتــــفــــيــــد مع ا
ـــنــتــخب الــبــطــولـــة امــام اعــداد ا
ــطـلــوبـة ولــو خـاض بـالــصـورة ا
الــلـــقــاء األول بــعـــدد مــوجــود من
الالعــــبــــ الـــذيـن نـــعـم حـــقــــقـــوا
نتخب لعب بغياب النـــتيجة لكن ا
ـعـروفـة أعـمـدته واألســــــــــــــمـاء ا
لــــــكـــــنــــــهــــــا فــــــرصــــــة امــــــام من
اســـــــــــــتــدعي لـلــفــريق من هـؤالء
الـالعــبـــ الــذين لـــعــبـــوا مــبــاراة
االفتتاح التي اكثر ما تظهر صعبة

امام الفرق.

احمد ابراهيم
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