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اجـتمـع وزير الـتـعلـيم الـعـالي والبـحث الـعـلمي قـصي الـسهـيل بـالـهيـئـة اإلدارية
ستـشار القـانوني للـنادي عدي لنـادي الطلـبة من أجل بحث أزمـة النادي. وقـال ا
الالمي في تصـريح صحفي  إن وزير التعـليم العالي قصي السـهيل اجتمع بوفد
من إدارة نادي الـطلبـة الذي ترأسه نـائب رئيس الهـيئة اإلداريـة محمـد الهاشمي.
وأوضح الالمي أن الوزيـر وعد بتـأم نـفقات الـنادي ودعمه مـادياً ومعـنوياً من
خالل توفـير جميع مالعب جامعـة بغداد خملتلف الرياضـات والنشاطات اخلاصة
اضـي من أزمة مـالية ـوسم ا بنـادي الطـلبـة. يذكـر أن نادي الطـلبـة عانى خالل ا
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اســتـاثـر مـنــتـخـبـنـا الــوطـني بـصـدارة
مـنـتـخبـات اجملـمـوعة  االولـى لبـطـولة
غـرب اسيا في اعقاب فوزه الثم على
شـقـيـقه الـفـلـسـطـيـني  بـهـدفـ مقـابل
باراة التي احتضنها هـدف واحد في ا
مـلـعب كـربالء الـدولـي مسـاء اول امس
اجلـمعـة رافعـا رصيـده الى ست نقاط 
قـربـته من الـتاهل لـلـمبـاراة الـنهـائـية 
باراة الـثانية التي جرت السـيما وان ا
اجلـــمـــعــة  قـــد اســفـــرت عن خـــســارة
ـرشح  لـلمـنافـسة ـنـتخب الـسوري ا ا
امـام نظـيره الـلبـنانـي بالـنتـيجـة ذاتها
لــيــضع نـســور قـاســيــون انـفــسـهم في

موقف صعب بوقت مبكر.
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اجـــرى مـــدرب مــنـــتـــخــبـــنـــا الـــوطــني
كــاتـانــيـتش خــمـسـة  تــغـيــيـرات عـلى
الــتـشـكـيـلـة االســاسـيـة  الـتي خـاضت
مــبـاراة االفــتـتــاح امـام لــبـنــان  فـزج 
بـجالل حسن  ومصـطفى محـمد جبر 
وصـفـاء هـادي  ومـحمـد قـاسم ومـهـند
عـبد الرحيم  عوضا عـن محمد حميد 

وضـرغـام اسمـاعـيل  وامـجد عـطوان 
ن حـــســ كـــمــا ومـــهـــدي كــامـل  وا
اجــــرى حتـــويـــرا فـي مـــراكـــز الــــلـــعب
بــاشــراك عالء مــهـاوي كــمــدافع ايــسـر
ـركـز واعــادة مـصــطـفى مــحـمــد جـبــر 
ن ولالمــــانـــة فــــان هـــذه الــــدفــــاع اال
الـتـوليـفة قـدمت عـرضا مـقبـوال مقـارنة
ــبــاراة االولـى وذلك عــلى صـــعــيــد بـــا
ـسـافات االنـتـشار والـتـمريـر وتـقارب ا
وتــنــويع الــلــعب  وخــلق الــفـرص الى
ــــدرب اجلــــزائــــري غـــــيــــر ذلك امـــــا ا
لـلـمنـتخب الـفلـسـطيـني نور الـدين ولد
عـلي فقد اجرى تغييرين على التشكيلة
ــبــاراة الـــتي فــازت عـــلى الــيــمـن في ا
االولـى فـاشـرك مـحـمــد رشـيـد ومـحـمـد
ــــ عـــوضــــا عن شــــادي شـــعــــبـــان
ومـــحــمــود ابـــو وردة لــكـــنه عــاد فــزج
بـــالــثــنــائـي االخــيــر في الـــربع ســاعــة
ـبـاراة فـي مـحـاولـة االخــيـر من عــمـر ا
مـنه للمـحافظة عـلى نتيجـة التعادل اال
ان شـعـبـان تـسبب بـركـلـة اجلـزاء التي

نتخبنا. جاء منها هدف الفوز 
مـدرب مـنـتـخـبـنـا الـوطـنـي سـتـريـشـكو
كــــاتــــانـــيــــتش  اعــــرب عن ارتــــيـــاحه

لـلـنتـيجـة و بدا راضـيا عن اداء العـبيه
كـمـا وصف  حـركة الـالعبـ مع الـكرة
بـعـد الـهـدف الفـلـسـطيـني بـانـهـا كانت
ـبـاراة كانت جـيـدة جـدا مـعـترفـا بـان ا
صـعـبـة السـيـمـا وانـهـا جـرت في درجة
  كانوا حرارة  عالية وان هناك العب
بــعـيـدين عن الـلـعب مـنـذ فـتـرة طـويـلـة
مــؤكـدا بــان  الـبــطـولــة سـاعــدته عـلى
اكــتــشــاف العـبــ ســيــسـاعــدونه  في
ـزدوجة  وحـول مشـاركة الـتـصفـيات ا
ـركــز الـدفــاع االيـسـر  عـالء مـهــاوي 
اوضـح كاتـانـيـتش الـذي ظهـر مـتـحررا
ـتـلك العـبـ في مـن الـضغـوط بـانه ال
ركز باسـتثناء ضـرغام اسماعيل هـذا ا
وعـندما اصـيب ضرغـام اضطر الشراك
مــهــاوي بــديال عــنه مــبــديــا رضـاه عن
االداء الــذي قــدمه االخــيــر وفي خــتـام
حـديثه لم يخف مـدرب منتخـبنا نواياه
بـاجراء تـغيـيرات اخرى في  تـشكـيلته
تبـقيت امام سوريا بارات ا خـالل ا

واليمن.
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ـــــدرب اجلــــزائـــــري لــــلـــــمــــنـــــتــــخب ا
الـفـلسـطـيني نـور الـدين ولد عـلي بارك

ـبـاراة  ــنـتــخـبــنـا الــفـوز  ووصـف ا
ـطـلـوب  ـسـتــوى ا بــانـهـا كــانت في ا
عــازيــا ســبب اخلــســارة الـى االخــطـاء
الـفـردية الـتي كلـفت فـريقه الـكثـير بـعد
ان تـقـدم بهـدف الـسبق واكـد ولـد علي
بـانه مهتم بالبقاء طرفا منافسا  رغم 
فــقـدان نــقـاط مــبـاراة اجلــمـعــة كـامــلـة
ـضيف وانه يـتطلع ـنتخب ا لـصالح ا
ــبــاراتـ ــرضي في ا لــتــقـد االداء ا
  امـام لـبـنـان وسـوريـا لكـنه ـقـبـلـتـ ا
اشـــار الى ان غــيـــاب احملــتـــرفــ كــان
مـؤثـرا مـتـوقـعا ان تـسـاهم مـشـاركـتهم
زدوجة في تغيير حال في التصفيات ا
الـفـريق الى االفضل وامـتدح ولـد علي
ـباراة ووصف اجلـمهـور الذي حـضر ا
تـشـجـيعه بـانه كـان تـشجـيـعا ريـاضـيا

ومثاليا.
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ـبــاراة الــثــانــيــة  الـتـي جـرت  وفـي ا
ـنـتخـب اللـبـناني لـيل  اجلـمـعة قـلب ا
الـطـاولـة عـلى نظـيـره الـسـوري وسجل
فــوزا مـهـمـا ومـسـتـحـقـا قـوامه هـدفـ
مـقابل هدف واحـد  حتت قيادة  طاقم
حتـكيم مؤلف من االردني محمد عرفة 

ومــــحـــمـــود ظــــاهـــر (االردن) و حـــمـــد
الـغـافـري ومـحـمـود اجملـرفـي (سـلـطـنة
عـمان) ومـنذ بدايـة اللقـاء  ظهر جـليا
ـنتخب اللـبناني يريـد االبقاء على ان ا
نافسة لذلك جاءت أغلب حظوظه في ا
دقـائق الشوط االول لـصاحله من حيث
ــلــعب االســـتــحــواذ واالنـــتــشــار فـي ا
وتـدويـر الـكـرات والحت لـه أول فـرصة
لـه عنـد الدقـيقة  7بـتمـريرة جـميـلة من
الـالعب ربـيـع عـطــايــا الى حـسـن عـلي
الـــذي ســـددهــا بـــقــوة ردهـــا احلــارس
ــة  بـــعــدهـــا رد نــســور إبـــراهــيم عـــا
قاسيون بتسديدة مباغتة لالعب عمرو
جــنـيــات عـنــد الـدقــيـة  19مــرت جـوار
الــقـائم وكـان لـتـحــركـات كـابـ لـبـنـان
حــسن مـعــتـوق أثــرا كـبــيـرا في زيـادة
ـرمى الـسـوري عـنـدمـا الــضـغط عـلى ا
مـرر كـرة ذكـيـة أمـام مـنـطـقـة اجلزاء لم
يـستثـمرها زميـله ربيع عطايـا بالشكل
الــصــحـيـح وقـبل نــهــايـة الــشــوط كـاد
مـعتوق أن يفتتح التسجيل لوال براعة
احلــارس الـذي تـكـفل فـي إبـعـاد الـكـرة
الـتي سـددها من خـارج منـطقـة اجلزاء
وفـي الوقت مـحتـسب بـدل ضائع لـهذا
الــشـوط دخـول جـمـيـل لـكـابـ سـوريـا
فــراس اخلــطــيب بــعــدمــا إســتـخــلص
الـكرة وتوغل بـها داخل منـطقة اجلزاء

بتسديدة علت العارضة.
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ــدرب الــرومـــاني لــلــمـــنــتــخب عـــبــر ا
الـلـبنـاني لـيفـيـو عن سعـادته وسروره
ــنـــتــخب بـــالــنـــتــيــجـــة واالداء أمــام ا
الـــســوري وقــال:  لــقــد كــانت مــبــاراة
مــتـوازنـة لـلـطـرفـ لـكـنـنـا قـدمـنـا اداء
جــمــيـال  الســيـمــا فـي شــوطــهـا االول
وأجــــاد الالعــــبــــون في االنــــتــــشـــار
ــرمى واالســـتـــحــواذ وتـــهـــديـــد ا
الـسوري في أوقات مختلفة وظهر
الــفـريق بـشـكـل مـنـظم في الـوسط
  واضاف : لقـد حصـلنا والـهجـوم
عــلى نــقــاط الــفــوز بـعــد الــتــركــيـز
والـــتــنــظــيم اجلـــيــد رغم تــأخــرنــا
بـــهـــدف بـــدايـــة الـــشـــوط الـــثـــاني
مـــبــيــنــا:  لـــقــد قــلت فـي مــبــاراتــنــا
الـسـابـقـة أمـام الـعـراق بـأنـني سـأعمل
عـلى تدوير الالعب وطـبقنا هذا االمر
أمــام الـفـريـق الـسـوري ألن هــدفـنـا في
ـنـافسـة هو هـذه الـبطـولـة الى جانب ا
عــمــلــيــة تـدويــر الالعــبــ من مــبـاراة
ألخــــرى وجنـــحـــنـــا فـي هـــذا اجلـــانب
وأهـدرنـا العـديد من الـفرص لـلتـهديف
مـؤكـدا :  رغم تـأخـر الـفـريق إال إنه لم
يــتــأثــر وحــافظ عــلى نــفـس االســلـوب
وطـريقة اللعب الهجـومية وهذا نتيجة

إرادة وتــصـمـيـم الالعـبـ واحملــافـظـة
عـــلى تــركـــيــزهم الــذهـــني الــذي كــان
ـــبــاراة ألنــني مـــفــتــاح الـــفــوز في ا
درسـت نقـاط الـقوة والـضـعف لدى

نافس. الفريق ا
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وفـي الــســـيــاق ذاته عـــزا مــدرب
ـنـتخب الـسوري فـجر ابـراهيم ا
أسـباب اخلسـارة  الى  خطأين
  في اجلــانـب الـدفــاعي فــرديــ
حـدثـا  ابـان  الـربع االخـيـر من
ـباراة نتيـجة  ضعف اجلانب ا
الـبـدني الغـلـب الالعـبـ بسـبب
قـصـر فـترة االعـداد مـشـيرا الى
ان فـريقه امـتلك  مـعظم أوقات
الـلقـاء والحت لالعبيه الـعديد
مـن الــــفـــــرص لــــكـن احلظ لم
يـخـالـفهم السـيـما  الـفـرصة
الــذهـبــيـة الـثــمـيــنـة والـتي
ـباراة الن كـانت سـتـنـهي ا
ـــنـــتـــخب كـــان وقـــتـــهــا ا
مـــــتــــفــــوقــــا  بــــهــــدف 
واجلــمــيع الحظ  كــيف
ضــاعت هـذه الــفـرصـة
مــــبــــاركــــا لــــلـــفــــريق
الـــلــبــنــاني بــالــفــوز

واالداء اجلـــــــيـــــــد 
وفـي رده لــــســـؤال
درب قد هل كان ا
أخـــــــــــطــــــــــأ فـي
إخــــــــــــــــــــراجـه
لــــلـــمـــهـــاجم
احــــــــمــــــــد

الدوني.

قدسة في كربالء ساعد يزور العتبات ا درب السلوفيني ومالكه ا ا
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نتخب الوطني يتصدر مجموعته عن بطولة غرب آسيا بعد فوزه على نظيره الفلسطيني b»—…∫ ا

تـغلب مـنتخب فـلسطـ على اليـمن بهدف
لـيـحـصل عـلى اول ثـالث نـقاط فـي مـباراة
سـتوى  مـقبول االفـتتـاح قبل ان يـظهـر 
امــام  مـنـتـخــبـنـا بـعـدمــا تـقـدم في بـدايـة
الـلـقاء وكـاد ان يـعبـد طريـق الفـوز قبل ان
يـــخــســر بــشــرف  من ضــربــة جــزاء في 
الوقت القاتل بعدما جنح في تقد تكتيك
واضـح خالل الــشـوط االول الــذي فــعل به
كـل شيء وفي اكـــثــر من فـــرصــة لــتـــغــيــر
الـــنـــتــيـــجـــة في اصـــعب مـــواجــهـــاته في
الـبـطـولـة الـتي قـدم فـيـهـا كل شيء بـعـدما
بقي متقدما بالهدف  منذ بداية اللعب في
وضـع احــتــلل امــامه لــكــنه لم يــســتــطــيع
ـنـتخـب العـراقي في الـصـمـود امـام قـوة ا

يــعـوض مــا يـقـدر عــلـيه ومــؤكـد ســيـلـعب
بشعار ال خيار غير الفوز بغض النظر عن
ـعــروف الـذي عـلــيه مـنــتـخب ــسـتــوى ا ا
الـيمن وألنه ال يريـد ان يخسر مـرة ثانية 
مـع ان كل التـوقعـات تقف الى جـانبه  في
ظـل الفـوارق بيـنه ومنـتـخب اليـمن  الذي
ال يـريد ان يـكون صـيدا سـهال وان يعرض
نــفـسه لـلــنـتـيـجــة الـسـلـبــيـة مع انه يـدرك
ـهـمة والـبـطـولـة الـتي  يـخطط صـعـوبـة ا

للخروج بتشكيل مناسب. 
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وجتـري عـنـد الـسـاعة الـعـاشـرة والـنصف
ـبـاراة الـثانـيـة بـ منـتـخـبي  فلـسـط ا
ولــيـنـان وكل مـنـهــا له ثالث نـقـاط عـنـدمـا

نـتخـب الذي سـيكـون امام حـيث اعـداد  ا
مـباراة صعبـة اليوم  بعدمـا خسر الفريق
الـسوري الذي يريد الـتعويض  هو االخر
خلـسـارته امام  لـبنـان  في الوقت الـقاتل
لـيخيب انصاره  في النتيجة والتأخر في
الـــلــقــاء االول الــذي قــلل من حــظــوظه في
ـنـافـسـة فـي اجملـموعـة الـتـي زادت فـيـها ا
شـاركة   الـتي تغـيرت بوجه صـعوبـات ا
الـــفــريق الـــذي يــبــدو يــعـــاني من ضــعف
الــلــيـاقــة الـبــدنـيــة عـنــدمـا فــضل عـدد من
بـاراة  في الربـع االخير  الـالعبـ ترك ا
كــمــا تـأثــر بــزج عـدد من الـالعـبــ اجلـدد
ـنتـظر مـنهم سـتوى ا الـذين لم يـظهـروا ا
كـما يفـتقد لـعدد  من عنـاصره ولم يعكس
صورته اجلميلة في تصفيات بطولة كاس
الـعالم األخيـرة وبطولـة ا اسيا في دبي
لـيدفع فاتـورة  اللقـاء  امام دقيـقتان على
مـد ليقـهر نفـسه واألنصار نـهايـة الوقت ا
ـنـتـخب الــلـبـنـاني قــدم مـا عـلـيه رغـم ان ا
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نتخب الـسوري  في تعويض تلك ويـهم ا
اخلــسـارة الـتي خـرجت مـن رغـبـة الـفـريق
ـراقبـ الـذين  تـوقـعوا ان وجـمـهـوره وا
يـــكــون احــد اطــراف اجملــمـــوعــة الــقــويــة
ـــنـــافــســـة عـــلى صــدارتـــهـــا لــكـــنه في وا
االخـتبار االول  ما زاد من صعوبة االمور
وســيــلــعـب حتت ضــغط الــنــتــيــجــة وهـو
ـنتخب  الذي سبق واحـرز لقب البطولة ا
الـسابـعة الـتي جرت في الـكويت ونـتائجه
ـشـاركات  الـتي  لم مـتـقـدمـة عـلى مـدار ا
ـشــاركـة فــيــهـا كــمــا تـظــهـر يــتــأخـر مـن ا
الـبطولة أهـمية جلهـازه الفني في ان يقف
ـناسب طـلـوب وا مـلـيـا عـلى التـشـكـيل  ا
ــقــبــلــة قـــيل الــدخــول في الــتــصــفــيــات ا
ية  وألنه ظهر   القارية والعـا لـلبطولتـ
بـشـكل مـغـايـر في بـطولـة روسـيـا  بـعـدما
اســتـمـر الى نـقـطـة بــعـيـدة قـبل ان يـخـرج
مـنها ويبدو انه تأثر في لقاء لبنان بغياب
عـدد من الالعب وكان فجر إبراهيم تسلم
ــنـتــخب الـســوري مـطــلع الـعــام احلـالي ا
ــاني بــيـرنــد سـتــيــنج فـخــسـر خــلــفـاً لأل
ـنـتخب بـقـيادته أمـام أسـترالـيا  2-3 في ا
آخــر مــبــاريــاته في بــطــولــة كــأس آســيـا
ووديــاً أمـام إيـران  0-5 واوزبــكـســـــــتـان
فـيـمـا تـعادل مع  0-2 وطـاجـيـكـسـتان 2-0
اإلمـارات والعـراق والهـند. وعـانى الفريق
مـن حـالـة عــدم  االنـسـجــام بـ اخلـطـوط
والـالعب بعـدما  استدعـاء العب جدد
ـنتـخب تعـويض تلك الـنكـسة في ويـأمل ا
ـنـاسـبـة لـقـاء الـيـوم الـذي يـعـد الـفـرصـة ا
لـلعـودة  للـمنـافسـات  التي يـردان يحقق
ـطـلـوبـة الن الالعـبـ يـدركون الـنـتـيـجـة ا
صــعــوبــة الــلــقــاء الــثــلث اخلــمــيس عــنـد
مـواجـهـة مـنـتـخـبـنـا في أصـعـب مـبـاريات
ــدرب يـــريــد ان يــحــقق الـــبــطــولـــة لــكن ا
النتيجة االولى التي يراها نقطة االنطالق
احلـقـيـقـة نـحو تـعـديل امـور الـفـريق الذي
راقب ويـنتظر ان خـيب امال األنصـار وا
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تـتواصل اليوم مباريات بطولة غرب اسيا
بــكـرة الـقـدم اجلـاريـة حــالـيـا في مـديـنـتي
كـربالء واربيل عندما تـقام مبارات ضمن
نتخب اجملـموعة االولى الـتي يتصدرهـا ا
الـعراقي بست نقاط من فوزين تواليا على
لــبـنـان وفـلـسـطـ لـيـرفع من حـظـوظه في
ـباراة الـتـأهل لـنـهـائي الـبـطـولـة. وتـقـام ا
االولـى  عنـد الـسـاعـة السـابـعـة والـنصف
مــســاء  بــ مــنـتــخــبي الــيــمن وســوريـا
وتــظـهــر مـهــمـة لـكـالهـمـا بــعـدمــا جتـرعـا
اخلــسـارة االولـى سـويـة حــيث  مـنــتـخب
الــيـمن بـسـقـوطه امـام مــنـتـخب فـلـسـطـ
بـهـدف بـعـدمـا  قـدم اداء مـنـاسب  كاد ان
يــنـهي الـلـقـاء بـالــتـعـادل   لـو تـعـامل مع
الــفـرص الـقـلـيـلـة الـتي الحت امـام العـبـيه
الــتي لم تـسـتـغل كـمـا يـجب  لـكـنه يـنـشـد
حتـــقــيق الــفــوز في لـــقــاء الــيــوم امال في
ني ـشـاركـة التـي  حتـسـ صـورته في ا
الــنــفـس في ان  تــقــدم عـنــاصــره اداء في
مـنـافـسـة الـفـريق الـسـوري عـلى الـنـتـيـجة
الـــتي يــأمــلـــون ان تــتــحــقق ألهـــمــيــتــهــا
وانـعكاسـها على األمـور ولو ان  الفريق 
ــشــاركــة في لـالن هــو خــارج حــسـابــات ا
الـبطولـة التي  يحـضر فيـها  رغم ظروفه
ـسـتوى ـعـروفـة لـلـجـمـيع  سـواء عـلى ا ا
  امــتــدادا عـلى الــفــني وقــدرات الالعــبـ
ـشاركات السابـقة التي ال تخرج فقط عن ا
احلــضــور وهـنــا ال نـريــد ان نـنــتـقص من
شــانه الن تـواجـده بــ اقـرانه الـعـرب في
احملـــفل الـــكــروي لـه اكــثـــر من دالله كـــمــا
ـــشــاركـــة عــلـى واقع الــبـــلــد تـــنـــســحب ا
الــسـيــاسي واحلـرب الـدائــرة هـنــاك لـكـنه
فــضل الـسـفـر الى  كـربالء  والـلـعب في 
الـبـطولـة الـتي تـعد فـرصـة طيـبـة للـوقوف
ـنـتـخب عــلى مـسـتـوى الالعـبـ واعـداد ا
لــتـصـفـيـات كــاس الـعـالم وا اسـيـا  في
شاركـة بوقتها ايـلول القادم  لـذلك تأتي ا
امـام مـا تـبـقى  مـن  وقت قـصـيـر لـدخول
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ويــسـعى العــبـو الـفــريق الى تـقـد االداء
ـطلـوب  من اجل حتقيق الـنتيـجة  على ا
نـتـخب السـوري الـذي عاني في حـسـاب ا
لـقـاء لـبـنـان عـنـدمـا فـشل في احلـفـاظ على
نــتـيـجــة الـتـعــادل الى مـا قـبـل   نـهـايـة 
ـدد لـيـمنـح كـامل الـنـقـاط لـلـبـنان الـوقـت ا
ولــو ان مـهــمـة الــيـمن فـي الـبـطــولـة  هي
تـامـ عـمـليـة االعـداد كـلـما امـكن امال في
ــنـافــسـات في حتــقــيق فـريـق قـادر عــلى ا
ـهــمـتـ وعــلى اقل تــقـديـر الــبـطــولـتــ ا
الـــلــعب في نــهــائـــيــات ا اســيــا في ظل
ـر بها   الـظروف الـصعبـة للغـاية التي 
ويــريـد كـتــابـة اسـمـه في تـاريخ الــبـطـولـة
بــعـدمــا جنـحت الـيــمن في تـنــظـيم احـدى
ـر الـيوم بـطـوالت اخلـلـيج الـعربي لـكـنه 
بـــوضع مـــعــقـــد جــدا لـــكــنه حـــرص عــلى
الــتــواجـد في بــلـده الــثــاني الـعــراق امـام
مــشـاركـة مـهـمـة ان حتـقق الـفـوائـد االولى

مــواجــهـة كــانت قـويــة وكــان بـإمــكـانه ان
يـستغل االداء العراقي الضعيف لكنه تأثر
ـباراة التي يـأمل في تعويـضها بـظروف ا
عـندما يواجه األشقاء اللبناني في مهمة
تــظـهـر مـتــكـافـئـة ويـأمـل ان يـحـقق الـفـوز
الـثاني ما سيـرفع من حظوظه ويبقى
يــنـظـر مـا تـسـفـر عــنه بـقـيـة نـتـائج
ــبـاريـات الـتي ســتـخـتـلف عـلى ا
جـمـيع الفـرق امـام االمر االكـبر
هـو حتـقيق افـضل الـنتـائج ما
يــجـعل من الـفــرق ان تـبـذل مـا
فـي وســعـــهـــا وتــقـــدم الـــعــمل
األفــــضل  ومــــؤكـــد ســــيـــقـــوم
ـــــدرب اجلـــــزائـــــري بـــــوضع ا

ـهمـة الن غـير ـنـاسب حلـسم ا الـتـشـكيل ا
ذلـك يــعي الــفــشل  امــام مــبــاراة وحــيـدة
مــتـبــقـيــة لـلــفـريق فـي مـواجـهــة مـنــتـخب
ســوريـا لــكن االول اخلـروج بــفـوائــد لـقـاء
ـثل أهـمـيـة اسـتـثـنـائـية الن الـيـوم الـذي 
الـفوز يختلف عن بقية
الـــــنــــتــــائج في
مــــــثل هـــــكـــــذا
بــــطـــوالت في
ظــل عــــــــــــــدد
ــــبــــاريـــات ا
لــــبـــنـــان في
رصاد.  ا
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ميـز من اجلمهـور العراقي الـذي يحرص على   العـدد ا
حضـور مبـاريات منـتخب الـعراق الوطـني لكـرة القدم في
بطـولـة غـرب آسيـا الـتي جتـري في هذه االونـة في مـديـنة
نتخب الـوطني لتقد كربالء عـامل ضغط ايجابي عـلى ا
اداء يـتــفق مـع قـدرات العــبــيه الــعــالـيــة وحتــقــيق مـردود
يـنـسـجم مـع حجـمـه ووزنه عـلى الـصـعـيـد الـقـاري .. هذا
التـاييـد الكـبيـر الذي يـقدمه اجلـمهور الـرياضي الـعراقي
لـكـرة الـقـدم احملــلـيـة والـقـاريـة عـلى حـد سـواء  هـو لـيس
ـتد الى ـا  جناح مـعـنـوي لـريـاضـة الـعـراق وحـسب وا
انـحاء الـقارة االكـبر في الـعالم  ,والـذي يعـده اخملتـصون
مـن اهم عالمـــات جنـــاح بـــطـــولـــة غـــرب اســيـــا .. ولـــكن
ـــســتـــمـــرة هي الى مـــتى يـــبـــقى اجلـــهــد الــتـــســـاؤالت ا
اجلمـاهيري بال مقـابل او ثمن .. الى متى يـقبل اجلمهور
الـريــاضي الـعــراقي االعــذار الـتي تــقـدمــهـا هــذه اجلـهـة
الـريـاضيـة او تلك  ,لتـمـريـر االخفـاقـات .. مـتى تـستـثـمر
وزارة الشـباب والريـاضة واالحتادات واالنـدية الريـاضية
احلـضـور اجلـماهـيـري لـلمـنـافـسات الـريـاضـية لـتـحـس
ادائهـا وتسويق بـرامجها عـلى النحو الـذي يضمن جناح
نـافسات الـقاريـة والدولـية .. ما نـتخـبات الوطـنيـة في ا ا
كن قـوله هـو ان التـفـاعل اجلمـاهـيري مع كـل نشـاطات
االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الـقــدم الـداخــلـيـة واخلــارجـيـة ال
ثل .. اجلمـهور يدفع من جـيبه وصحته يقـابله االحتاد بـا
تد الكـثر من ووقتـه الكثـير واالحتـاد ينـظم دوري طويـل 
لل  و(تـنعـدم) احـيـاناً الـفـائدة تـسـعة اشـهـر يـصل حـد ا
الفنية من عدد غير قليل من مبارياته .. اجلمهور يحرص
فضل ـكان ا ـباريات من ا على مـشاهدة عـدد كبير من ا
ـبـاراة ولـكن االحتــاد ال يـحــرص عـلى له  ,وهـو مــلـعـب ا
ـطـلـوبـة لـلـجـمـهور اجـبـار االنـديـة عـلى تـقـد اخلدمـات ا
ـال الــذي يــدفـعه هــذا اجلـمــهـور العـب مـقــابل ا داخل ا
العب .. اجلــمـهــور يــحـضــر بـعــدد كـبــيـر الى الدارات ا
ـنـتـخــبـات الـوطـنـيـة العب الـتي تـقــام فـيـهـا مـبــاريـات ا ا
لـلفـئات الـعمـرية كـافة  ,ولـكن االحتاد (ال) يـنـجح (غالـباً)
في اعداد مـنتخـبات وطنـية مؤهـلة لتـحقيق نـتائج تسـتقيم
مع مكـانـة كـرة العـراق في قـارة آسيـا في االسـتحـقـاقات
هـمـة قـارياً ودولـيـاً .. نـعم اجلـمهـور الـعـراقي في حـالة ا
توهـج مسـتـمـرة من جـهة وقـوفه الـدائم وراء فـرق االنـدية
ـنــافـسـات الــعـربـيـة ــنـتـخـبــات الـوطـنــيـة في ا احملــلـيـة وا
والـقــاريـة والـدولــيـة وهـذا الــدعم وكـمـا اســلـفت يـجب ان
يـسـتـثــمـر لـصــالح كل عـنـاصــر مـنـظـومــة كـرة الـقـدم في
الــعـراق  ,بــحــيث يــؤدي االحتـاد الــعــراقي لــكــرة الــقـدم
واجــبــاته بــكـل امــكــانــاتـه وعــلى افــضـل وجه .. ويــلــعب
نـتـخب الوطـني بـكامل مـهـاراته وقدراته ويـحـقق افضل ا

النتائج  ,وهو مؤهل لذلك .
  مدرب مـنتخب لبنان ليفيوكـيو بوتاريو اشاد باجلمهور
الـــعــراقي وعـــده من اســـبــاب فــوز
مـنـتـخب الـعــراق عـلى فـريـقه في
ـبـاراة االولى لـلـمـنـتـخبـ في ا
بـطولة غـرب آسيـا وهذه حقـيقة
ساطعة تذكر دائماً .. اجلمهور
الـــعـــراقـي العب مـــؤثـــر وفـــاعل
ومــــشـــارك فـي جنـــاحــــات كـــرة

العراق .
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رضـية التي حتقـقت والسيما في الوطـني األول والنتائـج غير ا
ـقــامـة حـالــيـاً في الـعـراق وحتــديـداً بـعـد بـطـولـة غــرب آسـيـا ا
وقع  أن رئيس اللجنة اخلسـارة أمام منتخب لبنـان. وأوضح ا
بـية السـورية الـلواء مـوفق جمعـة سيـعقـد مؤتمـراً صحـفياً األو
ــقـر االحتـاد الـعــربي الـسـوري لـكـرة في قـاعــة االجـتـمـاعـات 

القدم بهذا الصدد.
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أعلن االحتـاد السوري لكـرة القدم امس االحد  تقـد استقالة
تـكررة لـلمنـتخـب السوري. جمـاعيـة على خـلفـية اإلخـفاقـات ا
وذكر االحتـاد عبر موقـعه الرسمي قدم رئـيس وأعضاء مجلس
إدارة االحتاد الـعربي الـسوري لـكرة الـقدم اسـتقـالتـهم لألم
ـتـكـررة لــلـمـنـتـخب الـعـام لالحتـاد  عـلـى خـلـفـيـة اإلخــفـاقـات ا
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