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أعلـن نادي الزوراء جتـديد عـقد متـوسط ميـدانه أحمد
دة مـوسم واحـد. وذكـر الـنادي عـبـر صـفـحته فاضـل 
الـرسمـيـة أن "الـزوراء جدد تـعـاقـده مع الالعب أحـمد
ـوسم آخــر".  فـاضل لم يـكن الـالعب الـوحـيـد فـاضل 
الـذي  الـتـجــديـد له حـيث أعــلن الـنـادي أن "الالعب
ـقبل" محـمـد رضا جـدد تعـاقـده مع الزوراء لـلـموسم ا
وب الـنادي عـبر مـوقعه الـرسمي أن "مـصطـفى ناظم

." وسم وقع رسمياً لصفوف الزوراء 
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ــنــتــخـب األردني صــفــحــة طــوى ا
بـاراة االفتـتاحيـة في بطـولة غرب ا
آســيـا الـتــاسـعـة حــيث خـسـر أمـام
الـبـحرين  1-0في الـلقـاء الـذي اقيم
في أربيل ضـمن اجملمـوعة الثـانية.
وعــمـد اجلــهــاز الــفـنـي لـلــمــنــتـخب
ـــدرب فـــيـــتـــال األردني بـــقـــيـــادة ا
بــوركــلـــمــانــز خالل اجـــتــمــاعه مع
الالعــبـ صـبــاح اول أمس اإلثـنـ
إلـى جتــــاوز مــــبـــاراة الــــبــــحــــرين
ــواجـهـة وتـوجـيه الــتـركـيــز نـحـو ا
ــقـررة ــرتــقــبــة أمــام الـكــويـت وا ا
مــسـاء الــيـوم األربــعـاء عـلـى مـلـعب
فرنسوا حريري.  ولفت فيتال خالل
ـطول مـع الالعـب الى اجـتـمـاعه ا
ـنتـخب قـدم أداءً جيـدا بـصورة أن ا
عـامـة في الــلـقـاء االفــتـتــاحي لـكـنه
افـتـقـد لـلـمـسـة قـبل األخـيرة والـتي
ـزيـد من الـفـرص حـالت دون خـلق ا
الـسـانـحـة لـلـتـسـجـيل فـضالُ غـياب
اللعب اجلمـاعي في بعض االحيان
والــتــســرع فـي انــهــاء الــهــجــمــات.
وأضـــاف: "عــلـــيـــنــا أن نـــتــعـــلم من
األخطاء التي ارتكبناها الفرصة ما

زالت أمــامــنـا لــلــوصــول لـلــمــبـاراة
الـنـهائـيـة لـكن ذلك يـرتبط بـقـدرتـنا
عــلـى حتــســ الـــصــورة ســـريــعــا
وحتــــقـــيـق الـــفــــوز عـــلى الــــكـــويت
والسعودية لتـعزيز حظوظ التأهل".
 كـمـا أوضح بـوركلـمـانـز أن اجلـهاز

الفني تابع لقاء الكويت والسعودية
الذي انتـهى بفوز األول  1-2ورصد
الـعـديد من الـنـقاط الـتـكتـيكـيـة التي
ســيــعــمل عــلــيــهــا خالل تــدريــبــات
الـنشـامى مـسـاء اليـوم وغـدا. وختم
حــديـثه: "األداء الـعـام لــلـفـريق أمـام

الـبحـرين كـان جيـدا لكـنـنا ارتـكبـنا
أخـطـاء فـرديـة سـاهـمت في خـسـارة
الـلـقـاء مـا يـتـطـلـب مـراجـعـة عـاجـلة
لـلحـسـابات والـنـهوض سـريـعا في
ــقـبــلــة لـلــظــهـور بــشـكل ــبـاراة ا ا

أفضل وحتقيق الفوز".
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ي اتاحت لي مـهمـة علمـية تـتعلق بـإجناز بـحث أكاد
الـفـرصــة لـزيـارة وزارة الـشـبـاب والــريـاضـة الـتـقـيت
خاللـها مدير عام التربية البدنية عالء عبد القادر دار
بـيــنـنــا حـديث ذو شــجن عن قـانــون الـرواد ومــقـتـرح
تـشــريع لـتــنـظــيم عـمـل األنـديـة.. كــان الـرجل كــعـادته
ودودا مــرحـبــا وكــنت كــمــا جـبــلت جــادا مــبــاشـرا..
ــنــحـة طـرحـت عـلــيه احلــيل الــشـرعــيــة لـلــنــفـاذ الى ا
الـشهرية قلت ان بعضهم يحصل على شهادة حتكيم
دولـية وهو ال يـفقه من اللـعبة اال رسم حـروفها لـيغدو
قـاضيا يستحق مبلغا شهريا وهو ال يستحقه.. سألته
ان يـــراجع الـــقـــوائم ويـــدقق األســـمـــاء طـــالــبـــته ان
ــبــيــة عن األشــخـاص الــذين يــســتـفــســر من الــبــاراو
تـوفدهم رسـميـا على نـفقـتهم اخلـاصة لـلحـصول على
ـال الـعـام? رد عـبـد شـهـادات بال قـيــمـة بـهـدف نـهب ا
ـا الـقــادر وعـلى قـســمـات وجــهه الـقـنــاعـة والـقــبـول 
لياري دينار سنويا! منوح ا بلغ ا أقول.. لقد جتاوز ا
ان قـانــون االبـطـال حـول الـعــراق الى الـبـلـد األول في
اســيــا والــعــالم بــعــدد احلــكــام الــدولــيــ في جــمــيع
ن أفنـوا زهرة األلـعاب لـذا انـصح رواد الصـحافـة 
شـبابهم ورحيق أعمارهم يـكدحون في بالط صاحبة
اجلاللــة دون جـدوى ان يـشـتــركـوا بـاي دورة دولـيـة
نـحة رغم يقـيني ان ما يـحدث عبارة عن فـهم أحق با

تزوير في أوراق رسمية.
ـوضوع الـثاني قـانون األنـدية الـراقد مـنذ أشـهر في ا
ادراج الـوزيـر بـانـتــظـار ان يـرى الـنـور لـلـتـخـلص من
حـمولة ثقيلة ناءت بها الرياضة فالرؤساء حتولوا الى
اصــنــام تـــقــبض عـــلى صــوجلـــان احلــكم وتــتـــقــلــد
الـزعـامـة وال تــبـرحـهـا رغم ريـاح الـتــغـيـيـر والـعـهـود
واألزمـنـة الـتي تـبـدلت فـهي مـتـشـبـثـة حتـى العـظم ال
تـقــلــعــهـا الــعــواصف مـهــمــا اشــتـدت.. الــرهــان عـلى
ــســتـــقــبل في ظـل وجــودهــا اشــبـه بــلــعـــبــة الــفــوز ا

ستحيل. ا
ـقـام ال ــسـاحـة فــا مـا اوسـع الـعـبــارة ومـا اضـيق ا
يــسـمح بــاالســتــرسـال.. انــتــقـلـت بـعــدهــا الى مــكـتب
ـــســـتـــشـــار حـــسن احلـــســـنـــاوي تـــزامن وجـــودي ا
اســتـــضــافــة أحـــد االحتــادات طـــلب مــنـي اجلــلــوس
واالسـتماع اصغيت للخـبراء وجدتهم يحاورون بدقة
ويـناقشون بإجادة ال يغفلون عن التفاصيل ويقدرون
الية بحرص وبراعة جتربتهم الكبيرة وقتهم ـبالغ ا ا
الـثم حضورهم الـيومي مشقـة الطريق جدلهم مع

. االخرين كله بال مقابل فهم مجرد متطوع
ســرح اخلـــيــال وتــدفـــقت الــصــور وانـــا اقــارن بــ
اخلــبــراء ورؤسـاء االحتــادات وكــذلك بــ الــعــنـاوين
الـكــبــيـرة الــتي حـفــرت اثـارهــا في اخــاديـد الــتـاريخ
ــــرهق ان تـــعج الـــذاكـــرة شـــعـــرت بـــالـــرثـــاء فـــمن ا
بـالراحلـ وتصـبح مقبـرة لألموات أكثـر من االحياء
وكـأن الـناس غـيـر الـنـاس.. وكأن الـبـلـد أصيب بـلـعـنة

اجلهل والتخلف والفساد.
 أثناء عصور الظالم كانت الزوابع واألعاصير تفسر
بـأنها رجس مـن عمل الشـيطان لـذلك كانت االجراس
تـدق في الكنائس حينمـا تشتد الريح أو يزداد هطول
ـطر أو عـندمـا يسـطع ضوء الـبرق أو يـدوي صوت ا
الـرعد.. تساءلت في قرارة نفسي.. كم قرعنا بأقالمنا
قالع الـشـر? وكم عـصفـت مفـرداتـنـا تسـعى لـضـمـائر
هـجـعت ونــفـوس اسـتـكـانت فـبــاتت خـانـعـة بـعـد ان

استبدت وجتبرت.
تـسلل الى وجـداني وانا اسـتعـرض في اعمـاقي رحلة
ـؤامـرات والـدسـائس والـتـكتالت ـبي ا اجلـزع األو
ــتـحـديــة لإلجـراءات والـتــقـاطــعـات والـتــصـريــحـات ا
ـتبادلة احلـكومية ثم الـتنصل والبـراءة واالتهامات ا
في الــسـر والــعـلن ثـم حـاالت اخلــضـوع واالنــقـيـاد
ال والغزل والوعود الكاذبة لقيادات الوزارة.. رأيت ا
هـو الـعـامل الـكـامن وراء كل الـشـرور وان من يـبـحث
عن الـكـسب واالرتـزاق علـى حسـاب الـبـلد غـيـر جـدير
سؤولية.. تذكرت قدماء االغريق فقد كانوا يدونون بـا
عـلى اضرحة ابطالهم عبارة..  ال يدافع عن
الـوطن غـيـر االحـرار فـالـعـبـيـد لـيس
ـأوى.. عقارب لـهم غيـر الرغيف وا
الـــســــاعـــة اعـــادتــــني من أحالم
الــيــقـظــة.. اســتــأذنت وغـادرت
وانــــا اردد.. من هـــــانت عــــلــــيه

نفسه كان على غيره اهون.
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نـتخب انـطلقـت في بغـداد استـعدادات ا
ـتـحـدي االعـاقة الـوطنـي أللعـاب الـقـوى 
حتضـيراً لبـطولة الـعالم التي سـتُقام في
قبل. دولـة اإلمارات نهـاية شهـر أيلـول ا
وقـال عضـو احتـاد الـعاب الـقـوى حـيدر
ـــعــــســـكـــر كــــاظم أمـس الـــثالثــــاء أن" ا
سـيــسـتـمــر لـغـايـة الــعـاشـر مـن الـشـهـر
شاركة سبعـة العب يرافقهم اجلـاري 
نـــائب رئـــيس االحتـــاد عــدنـــان كـــمــر ".
عـسكر الداخلي وأضـاف أن" تدريبات ا
جتــــري في ثـالث مالعب حــــيث تــــكـــون
تدريـبات الالعـب بـفعـاليـة الرمي جراح
نــصــار واحــمـد نــعــاس وكــوفــان حـسن
وولــدان نـزار في مــلــعب كــلـيــة الــتـربــيـة
الــريـاضــيـة في اجلــادريـة فــيـمــا تـكـون
تــدريـبـات الــعـدائـ عـبــاس حـا وعـلي
مـبارك فـي ملـعب وزارة الـشـبـاب بـيـنـما
يـتدرب حسـ فاضل في ملـعب الشعب
ـــعــســكــر الــدولي".  مُــبـــيــنــاً أن" هــذا ا
ســـيــتــبـــعه عــدة مـــعــســـكــرات داخـــلــيــة
ــؤهـــلــ وخــارجـــيــة تـــضم الالعـــبـــ ا
هارات بياد طوكيو لغرض تعزيز ا لبارا
لـديــهم ومـنــحـهـم جـرعــات كـافــيـة فــيـمـا

يخص جانب القوى البدنية ".
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نال الـباحث عـمار مـزعل الصـيهود
شــهـــادة الــدكــتــوراه في الــتــربــيــة
الـبـدنـيـة وعـلـوم الـريـاضـة بـتـقـدير

امتياز.
دة خـمس ساعات  ودافع البـاحث 
ـوســومــة (تــأهـيل عن اطــروحـتـه ا
اخــــتالل تــــوازن اجلــــسم وبــــعض
االصــــابــــات الــــنــــاجتـــــة عن مــــيل

احلوض لدى الرجال). 
وجـــرت مـــنــاقـــشـــة االطـــروحــة في
اجـواء عـلمـيـة في القـاعـة الرئـيـسة
لـكــلـيــة الـتــربـيــة الـبــدنـيــة وعـلـوم

الـريـاضـة بـجامـعـة بـغـداد. وتـألفت
ـــنـــاقـــشـــة من االســـاتـــذة جلـــنـــة ا
الدكتـور مؤيد جاسم عـباس رئيسا
واالسـتـاذ الـدكـتــور عـبـاس حـسـ
عبد عضوا واألستاذ الدكتور قيس
ســـعـــيـــد دا عـــضـــوا واالســـتـــاذ
الـدكـتـور عـلي احـمـد هـادي عـضـوا
االسـتـاذ الـدكـتـور احـمـد مـجـد عـبد

اخلالق عضوا.  
شرف االستاذ الدكتور الى جانب ا
عـــلـي شــبـــوط ابـــراهـــيـم.  واجــاب
الـباحث عـلى جمـيع اسئـلة الـلجـنة
ــشـرفــة بـتــمــكن واقـتــدار ودرايـة ا

ـصـنع ـكـونـات اجلـهـاز ا وحتـلـيل 
بتكرة وحزمة التمارين الـعالجية ا
مـن قــبـل الــبـــاحـث والــتـي شــكـــلت
مـنظـومة معـتمـدة لعـالج االصابات
الـتي تنـاولـها الـبـحث وعلـيه قررت
الــلــجـنــة مــنـحـه درجـة الــدكــتـوراه
بـامــتـيــاز وتـقــديـر عـال فـي اعـقـاب
ناقشة التي حضرها عميد جلسة ا
الــــكـــلـــيــــة ومـــعـــاونــــيه وعـــدد من
األساتذة والباحث واالستشاري
في الـــعالج الـــطــبـــيــعـي من دائــرة
درس وطلبة كلية مدينة الطب وا

التربية البدنية وعلوم الرياضة.
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الباحث عمار مزعل الصيهود ينال شهادة الدكتوراه في التربية البدنية وعلوم الرياضة بتقدير امتياز

جانب من مباريات األردن ضمن اجملموعة الثانية في اربيل 
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ـباراة فريـقي نفط الوسط ـؤتمر الـصحفي  اقيم في بانـكوك صبـاح أمس الثالثاء ا
الـعـراقي والريـان القـطري ضـمن بطـولة انـدية اسـيا  2019 بـكرة الـصاالت والتي
سـتـقـام بـينـهـمـا الـيـوم االربـعـاء. وقـال مـدرب فـريق نـفط الـوسط هـيـثم بـعيـوي في
ـؤتـمـر الصـحـفي ان " مـبـاريات اجملـمـوعـة ال تخـلـو من الـصـعوبـة خـصـوصا ان ا
نـافسة " مـبينا ان " قـائمة الـفريق حتتـوي على خليط من فريق الريـان من الفرق ا
مجمـوعة من الشباب واخلبرة والـذي ستكون لهم اضافـة جيدة للفريق ". واضاف
بـعـيـوي ان" اجلـهـاز الفـني والـالعبـ يـسـعى لـتـكـرار مـا حـقـقه قـبل ثالث سـنوات
ساندة الفريق بحسم اللـقب واسعاد اجلماهيـر العراقية " داعيـا اجملاهير الوفيـة 

والوقوف معه قلبا وقالبا لتحقيق النتائج الطيبة في البطولة.
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ـبـاراة وبـنـسـخـة مـشـابـهـة هـدفـهم في ا
تماما.
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ـنتـخب السـوري فقـد دخل  اللـقاء اما  ا
بـجمـلة تـغـييـرات عـلى صعـيد الـتـركيـبة
الــبــشـريــة  ومـراكــز الالعــبــ وطـريــقـة
ـبـاراة جـاءت لـلـتـجـريب الـلـعب  وكـأن ا
وليس كونهـا  مواجهة مـهمة  لهـا ثقلها
وتــأثـيــرهـا في الــصـراع  الــكـروي الـذي
يـــشــهــده مــلـــعب كــربالء الـــدولي حــيث
درب فجر ابراهيم  ستة  العب اشرك ا
جدد مقارنة بـالتشكيـلة التي خسرت في
ـبـاراة االولى امام لـبـنـان وهم  مـحـمد ا
االحـمـد  ومـحـمـد عـنـاز  واحـمـد االشـقر
وخــالــد كـرد عــلي  ومــارديك مــاردكــيـان
الـى جــانـب احلـــارس  خـــالــد ابـــراهـــيم
عوضـا عن  حس جـويد  وثـامر احلاج
ــبـــيض  واحــمــد مـــصــطــفـى  وخــالــد ا
الـــدوني وفـــراس اخلــطـــيب  واحلــارس
ة اعـتقادا  منه بان الـنتيجة ابراهيم عا
مـــضــمــونـــة   و في هــذا اخلـــضم فــقــد
ــنـتــخب الــشـقــيق الـكــثـيــر من  مالمح ا
هــويــته  وتــراجع اداؤه بــشــكل  واضح
دون ان جنــــــد أي رد فـــــعل مـن الـــــدكـــــة
ــــكن ان يــــعــــيــــد االمـــــور الى بــــعض
نـصـابـهـا   ويــعـالج حـالـة الـتـرهل الـتي
اصــابت الــفــريق الســيــمــا في  احلــصـة
ــدرب لــلــزج االولى  قـــبل ان  يــضــطــر ا
بالدوني واخلـطيب  في احلـصة الثـانية
ليـتحـسن االداء  ولكن دون خـطورة  في
اجلـــانـب الـــهـــجـــومي  الـــذي بـــدا
متأثرا بغياب ابرز عناصر
قــــوتـه  ونــــعـــنـي هــــنـــا
الــــعـــمــــرين  خــــربـــ

والسومة.
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-مع اول دقــــيــــقـــة من
الـدقـائق الـثالث الـتي
احــــتــــســـبــــهــــا حـــكم
ــــبـــاراة الـــعــــمـــاني ا
مـــــحـــــمـــــود اجملـــــرفي
عـــــــوضـــــــا عـن الـــــــوقت
ـنتـخب ـهـدور فـاجـا ا ا
الـــيــمـــني مـــنـــافــسه
بـهـجـمـة عـكـسـية

ــنـــافس تــفــرض مــضــيــفـــا بــان قــوة  ا
اللـجوء لـتكـتيك مـع  حـسب متـطلـبات
ـدرب ان ــبـاراة  فــمن الــصــعب عــلى ا ا
ـــبـــاراة بــتـــكـــتــيـك واحــد  يــخـــوض  ا
وامـتــدح الـنـعـاش  فــريـقه  الـذي وصـفه
بـانه قدم ادوار دفـاعـية جـيـدة  لكـنـها لم
تأت على حـساب االداء الهـجومي  الذي

يتمثل بالطلعات العكسية السريعة.
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ــنـــتـــخب الـــســوري فـــجــر امــا مـــدرب ا
ابــراهــيم فــقــد الم العــبــيه عــلـى ضــيـاع
الـكــثـيـر من فــرص الـتـهــديف في الـوقت
الذي تزور شباك مرماه كرات سهلة جدا
ومن فــرص قــلــيــلــة مــؤكـدا بــانه اعــطى
نـتخب الفـرصة لالعـب يـشاركـون مع ا
ألول مـرة تـمـاشـيـا مع مـرحـلـة الـتـجـديد
ــر بـهـا الـفــريق وشـدد ابـراهـيم الـتي 
باراة على ان فـريقه عمل كـل شيء في ا
اال ان كـرة القـدم لم تـكن عـادلـة عـلى حد
ــبـاراة الـثـانــيـة لم يـقـدم وصـفه.  وفي ا
منتـخبا لـبنان وفـلسطـ ما يشـفع لهما
لـتحـقـيق الفـوز فـارتضـيـا معـا  انـصاف
احلـلـول لـيـرتــفع رصـيـد كل مـنـهـمـا الى
اربع نقاط من ثالث مباريات  واحلقيقة
ـــبـــاراة  الــتي قـــادهـــا احلــكم لـم تــبح ا
الكويتي سـعد الفضـلي  بكامل اسرارها
اال في الــدقـائـق الـعــشـر االخــيــرة  الـتي
ارتفع فـيهـا مـنسـوب االداء في اجلهـت
السـيــمـا بـعــد الـتـبـديـالت الـتي اجـراهـا
الـرومـاني لـيـفـيـو واجلـزائـري ولـد عـلي

ســريـعــة ومـنــظـمــة مـرر خاللــهـا نــاصـر
ـرمى مــحـمــدوه الــكـرة عــرضــيـة امــام ا
السـوري ليتـلقـفها زمـيله مـحسن قراوي
ويسـددهـا قويـة دون ابـطاء هـزت شـباك
احلارس خالد ابراهيم بـقوة لتعلن تقدم
نتـخبان الى االستراحة اليمن ويذهب ا
عــلى هــذا احلــال.  مع انــطالق احلــصـة
نـتخب السوري الثانـية لم يجـد مدرب ا
فـــجــر ابــراهــيـم بــدا من الــزج بـــثــنــائي
اخلبـرة احـمـد الدوني وفـراس اخلـطيب
لـيـتـغـيـر شـكل الـفـريق ويـبـدأ بـالـهـجـوم
الـــضـــاغط عـــلى مـــرمى احلـــارس ســالم
عوض وفي هذه االجـواء استثـمر فراس
ـدافع اخلـطـيب في الـدقـيـقـة  60هـدية ا
اليـمـني مديـر عـبد ربه الـذي ابـعد الـكرة
بـشــكل خـاطئ لــتـتـهـادى امــام اخلـطـيب
الذي وضع فيها كل خبرته وسددها الى
رمى معـلنا عن تـعادل النـتيجـة وهكذا ا

باراة. انتهت ا
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نتخب اليمني سامي النعاش مدرب ا
بــدا سـعــيـدا بـالــنـتــيـجــة واكـد  بـان
فريقه  ترك انـطباعا جـيدا  السيما
وقـــد ضم الـــعـــديـــد من الـالعـــبــ
الـشـبـاب مـوضـحـا بـانه عـمـد الى
تـــغــيـــيــر طــريـــقــة الـــلــعب  خالل
الـدقــائق الـعــشـر االخـيــرة نـظـرا
نتخب السوري  كان االكثر الن ا
اسـتـحـواذا وسـيـطـرة فـلم يـجـد
ـــــدافع اخـــــر بـــــدا مـن الـــــزج 

مباراة جيدة أمام شقيقه اللبناني  الذي
كانت له االفضلية في حيازة الكرة أغلب
أوقات الـلقـاء ومع ذلك سنـحت لالعبـينا
فرص عديـدة لم يتـمكنـوا من استـغاللها
بسبب  اجلهـد الكبيـر الذي قدموه خالل
ثالث مـبــاريـات اقـيـمـت  في سـتـة أيـام 
واوضح ولـد عــلي بـانه جلــا في  الـثـلث
ـبـاراة  الى الـلـعب  بـخـطـة االخـيـر من ا
دفــاعــيـة مع االعــتــمـاد عــلى الــهـجــمـات
ـرتـدة وهـو شيء طـبـيـعي  الن الـهـدف ا
كان  اخلروج فائـزين  وعيننـا على نقاط
نـتخب  الـسوري بـاراة  االخيـرة مع ا ا
واســتـثــمــار فـتــرة الـراحــة من اجل رفع
جــــاهــــزيــــة الـالعــــبــــ في الــــوحــــدات
ــركـز الــتــدريـبــيــة حــتى نـنــافس عــلى ا
الـــثــاني الــذي أصـــبح هــدفـــنــا في هــذه

اجملموعة.
qC ô« wzUM¦ «

العب الـــوسـط الـــســوري ورد الـــسـالمــة
أفــضل العب في مــبـاراة مــنــتـخب بالده
وشـقــيـقه الـيـمــني بـدا حـزيـنــا لـنـتـيـجـة
التعادل الـتي ابعدت فريـقه عن التنافس
على قـمة اجملمـوعة فـأكد في حـديثه بان
لقب االفضل ال يعنيه بقدر ما يعنيه فوز
ــدرب فــجــر الـــفــريق مــشــددا عـــلى ان ا
ــتـدحـا ابــراهـيم لم يــقـصــر في عـمــله 
ســيـــاســتـه في جتــهـــيـــز العــبـــ بــدالء
لـلـتـشـكـيـلـة االسـاسـيـة.  من جـانـبه عـبر
احلــارس الــلـــبــنــاني مــهــدي خــلــيل عن
سـعــادته بـحـصــوله عـلى جــائـزة أفـضل
ـبـاراة امـام فـلـسـطـ وقـال : العب في ا
فريقـنا كـان االفضل وخاصـة في الشوط
الثاني الذي شهد ضـياع أكثر من فرصة
قابل وجدنا الفريق محققة للتسـجيل با
الــفـلـســطـيــني مـنـظـم دفـاعـيــا وقـدم هـو
اآلخر مباراة جيدة ارتفع فيها االداء في
الربع االخير من الشوط الثاني وخاصة
فـريقـنـا الذي فـرض تـواجـده في منـطـقة
جزاء اخلصم بفـضل التغيـيرات اجليدة
التي أجراها مدرب الفريق لكن هذا حال
كــرة الــقــدم فــهي تــعــاقب من ال يــحــسن
اسـتغـالل الفـرص وعـلى الـعـموم عـلـيـنا
ــبـاراة االخـيـرة تـقــد أداء أفـضل في ا
مع اليمن واحلصول عـلى مركز جيد في

اجملموعة.

فعلى الطرف اللـبناني  كان البديل ربيع
عـطـايـا  شـعــلـة من نـشـاط  سـاهـمت في
تـكـثـيف االداء الـهـجـومي لـفـريقـه  قابـله
على الطرف االخر محمد يامن  وفي تلك
ـــــنــــتـــــخب الـــــدقــــائـق  اخـــــطــــر جنـم ا
ـرمى الــفـلـســطـيــني  اسالم الـبــطـران  ا
اللـبنـاني  في مـحاولـت الى جـانب كرة
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ــدرب الــرومـاني ـبــاراة أوضح ا بــعــد ا
نتخب لبنان  ليفيو أن فريقه كان قريبا
من حتـقــيق الـفـوز وخــاصـة في الـشـوط
ستوى الثاني الذي شـهد تصاعـدا في ا
الــفـني لالعــبـيه بــعـد الـتــغـيــيـرات الـتي
ـبدأ االسـاسي الذي أجراهـا كاشـفا أن ا
خـطـط له في هـذه الـبــطـولـة هـو كــيـفـيـة
ـــركــز ـــنــاسـب في ا تـــوظـــيف الالعـب ا
ــا ـــنـــاسب و ـــنـــاسب وفي الـــوقت ا ا
يـخـدم مــصـلـحـة الـفــريق ويـطـبق أفـكـار
اجلهاز الفني بالشكل الصحيح  واشار
ليفيو الى أن إشراك الالعب ربيع عطايا
ــبــاراة  ولــيس في الـــربع االخــيــر مـن ا
ذكور  بذل اساسيا  جاء لكون الالعب ا
مـجهـودا كـبيـرا في الـلـقاء الـسـابق أمام
سوريـا  مضـيفـا بانه عـطايـا العب مؤثر
فـي الـــفـــريـق و انه يـــخــــشى عـــلــــيه من
االصــابــة الســيــمــا وأن أغــلب عــنــاصــر
ــنـتـخب لم تــكـتـمل لــيـاقـتـهم الــبـدنـيـة ا
بـسـبب قـصـر فتـرة الـتـحـضـيـر واالعداد
للـبطولـة كما ان عـطايـا  لديه استـحقاق
مع نـادي العـهـد في نـصف نـهـائي كأس
االحتاد االسيوي  مشددا على  انه مهتم
 بإعـطاء الفـرصة  لـلبدالء بـغيـة الوقوف
باراة على مسـتوياتـهم   وعن نتيـجة ا
ــدرب الــرومــاني  بــأنــهــا كــانت أشــار ا
سـلـبــيـة  ومع ذلك فـانه  شــكـر الالعـبـ
عـلى اجلـهد الـذي قـدمـوه لـغـاية اآلن في
بـاريات وخـاصة لـقاء فـلسـط جمـيع ا
الــذي أضــاعـــوا  فــيه فــرصــا عــديــدة لم
ـطـلـوب  مـؤكـدا بـان تـسـتـغل بــالـشـكل ا
ـنــتـخب  الـفـلــسـطـيـني مــنـظم دفـاعـيـا ا
ويعرف نقاط قوة العبينا لذلك  جنح في
ــــدرب احلــــد من خــــطـــــورتــــهم. امــــا  ا
اجلـزائـري لـلـمنـتـخب الـفـلـسـطـيـني نور
الــدين ولــد عـلي  فــاكــد بـأن فــريــقه قـدم
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اقتـرب مـنتـخبـنا الـوطـني من حسم قـمة
اجملـموعـة االولى من بـطـولة اسـيـا سيل
الحتـــــاد غــــرب اســـــيـــــا رغم تـــــمــــتـــــعه
بــاالسـتــراحــة االجـبــاريــة ابـان اجلــولـة
الـثـالـثـة الــتي اقـيـمت اول أمس االثـنـ
على اد مـلعب كـربالء الدولي وشـهدت
ـثـله ثم تـعــادل سـوريـا والــيـمن بـهــدف 
فـلـسـطـ ولـبـنـان بـدون اهـداف وعـطـفا
ـنـتـخـبـات االربـعـة قـد عـلى ذلك تـكــون ا
ـتصدر نـتخبـنا ا قدمت خـدمة مـجانيـة 
بست نقاط بانتظار ان يتمكن كاتانيتش
وتالمـــذته من حـــسم   االمـــور وضــمــان
ــمــر ــبــاراة الــتـــتــويج عــبــر ا الــتــأهل 
الــسـوري في مــبــاراة الـغــد دون الـنــظـر
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ــبــاراة االولى  الــتـي جــرت مــسـاء في ا
نـتـخب اليـمني اول امس االثنـ  قـدم ا
مــبـاراة تــكـتـيــكـيــة  جـمـيــلـة ومــتـوازنـة
واجـــاد  العــبــوه  كـــثــيــرا في  تـــطــبــيق
الواجبات التي  انيـطت بهم على صعيد
سـاحات  الـتمـركز الـسـليـم و تضـييـق ا
وبناء منـظومة دفاعيـة رائعة وقفت سدا
منـيعـا  امام الـهجـمات الـسوريـة  بيـنما
كــان صــانع االلــعــاب نــاصــر مــحــمــدوه
يـــؤدي واجــبـــاته بــشـــكل جــمـــيل حــيث
انــطــلــقت مــنه الــهــجــمــات الــعــكــســيــة
ــاذا  غــاب هــذا اخلـــطــيــرة  وال اعـــرف 
ـــبــــاراة االولى الـــتي الالعـب عن ا
خـــســرهـــا الــيـــمــنـــيــون امــام
نتخب الفلـسطيني بهدف ا
دون مــقـــابل واحلــقـــيــقــة
تـــــــقـــــــول  ان وراء االداء
ـــــمـــــيــــز الــــيـــــمـــــني  ا
والــــــســـــلس  افـــــكـــــار
تدريـبيـة ناجـحة صاغ
ــــدرب مــــفــــرداتــــهــــا ا
الـــــــواقــــــــعـي ســــــــامي
النعـاش وطبقـها العبوه
عـلى االرض بــشـكـل جـيـد
لـيــخـرجــوا بـتــعـادل اقـرب
الى الــفــوز بــعـد ان ضــاعت
مــنـــهم فــرصـــة مــؤكــدة
للتـسجـيل  اعقبت
تــــــســــــجــــــيل


