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الــعـراقي احلـدث الـذي ابــتـعـد عـنه
حــتى فـي الــلــقـــاء االول رغم فــوزه
عــلى فــريـق  هــورسن الــصــومــالي
بـهدفـ دون رد  والنـتيـجة هي من
غـطت عـلى نـوع األداء اخملـيب ومـا
زاد الـطــ بـله اسـتـسالم الالعـبـ
الصـحاب االرض في الـلـقاء الـثاني
حــتى لم يــســتــفــيــدو من  الــنــقص
ـقـابل بـعـد طـرد الـعـددي لـلـفـريـق ا
احــد عــنـــاصــره وكــاد الــزوراء  ان
يتعرض خلسارة اقسى بعدما لعب
ل بـصفـوف مفـككـة في مسـتوى  
ولـم يـــتـــمـــكن الـالعـــبـــ من خـــلق
ـؤديـة لهـز شـباك طـنـجة الـفـرصة ا
ـــتـــدني الـــذي اســـتـــغل  الـــوضع ا
لـلـزوراء  وضــعف لـيـاقــة الالعـبـ
الـبـدنــيـة واألخـطـاء الــتي وقـوعـوا
فـيـهـا  سـواء في تــمـريـر  الـكـرة او
الدفـاع الـهش  والتشـعر انه  يـلعب
بــطـــريــقـــة لــعب   كـــمــا لم تـــظــهــر
هـارات الفنـية وانعـدام االنسجام ا
قبل ان تميل السيطرة لطنجة الذي
ـتدني  للزوراء تعامل مع الوضع ا
الذي كان مخـيبا  جلمـهوره وللكرة
الـعراقيـة  كونـه اعلى فـريق محـققا
اللــقــاب الـدوري  والــكــاس قــبل ان
يـخـطف لــقب الـكـاس االخــيـر لـكـنه
ظـهر خـارج قـناعـات الـكل  ويخـتتم
وسم ومشواره في اخلسارة امام ا
الرفاع الـبحريـني النتيـجة األخيرة

التي زادت الط بله  .
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ــذكـــورة  تـــلــزم ادارة ـــشـــاركـــة ا ا

من مباريات البصرة التي   حولت
ـشــاركـة أكـثـر ـا يــخـدم ا األمـور 
والـبـحـث عن الـنــتـائج االيـجــابـيـة
ر بها بعـد مشاركات صـعبة ولـم 
أي مـــنـــتـــخب كـــان  في ان يـــحــرم
مـنــتـخــبـنـا من الــلـعب فـي مـيـدانه

الكثر من ثالثة عقود.
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لم تعـد مشـاركة فـريق الزوراء  في
مـــلـــحق بـــطــولـــة  كـــاس مـــحـــمــد
الــسـادس لألنــديــة اإلبـطــال بــكـرة
القدم مـقبولـة حتت أي مسوغ كان
ــســـتــوى الـــهـــزيل الــذي في ظـل ا
قــدمه في اخــر مــبــاراتــ حــصــرا
امام احتـاد طنـجة الـتي اثرت على
مـــجــــمل األمــــور وتـــركــــته خـــارج
نافسات  بـعد تلقي ثالثة أهداف ا
 بـســبب اداء اليــلــيق بــفـريـق مـثل
شاركة الزوراء مهم كانت ظروف ا
وهـو احـد أفــضل  الـفـرق احملــلـيـة
لـيكمـل موسـمه في مشـاركة فـاشلة
بعـد الدوري احملـلي ودوري ابطال
اســيــا  ومن شــاهــد الــفــريق امــام
احتـاد طــنـجـة  يــسـتـغــرب بـسـبب
االداء  الـــغــــيــــر مـــنــــظم فـي لـــعب
ـؤثرة عـشوائي وعـجـز العـنـاصر ا
التي كان يعول عليها في ان تخدم
ــــــشـــــاركـــــة الــــــتي خـــــرجـت عن ا
طمـوحاته جـمهـوره الذي ترقب ان
ــشــاركــة في واحــدة من يــضــمن ا
ـهــمـة الـتي الـبــطـوالت الـعـربــيـة ا
جتـمع  ابـطـال الـدوريـات والـكـاس
وفي ان يــــعـــــكس بــــطـل الــــكــــاس

شـاركات مـهم جدا ومـخـتلف عـن ا
السابقة.
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ويـــقــول احلـــكم الـــدولي الـــســابق
مــهــدي فـــلــيح مـــهم ان يــســـتــقــر
ــنـتــخب الى مــا قـبل الــوضع مع ا
ايــام من خــوض الــلــقـاء االول  في
الـبـحـريـن بـعـد اإلبـقــاء عـلى نـفس
ــدرب وأهـمـيـة دعـمه عـبـر تـامـ ا
اجواء اإلعـداد واللـعب بعـد دعوته
لالعـــبـــ واهــمـــيـــة ان يـــتـــعــاون
اجلــمـيع وان يــكـونــوا في الـوضع
سؤولية كما يجب الفني وحتمل ا
ـــبـــاراة الـــقـــادمــة وفـي خـــوض  ا
بـــــأعـــــلـى حـــــاالت االســـــتـــــعـــــداد
والتـحضيـر من اجل حتقـيق الفوز
في مــهــمــة صــعــبــة والـعــمل عــلى
ـتـوازن الن تـقـد األداء الـقـوي وا
مـنـتـخـب الـبحـريـن يـعـد  احـد فرق
اجملموعة القويـة كما شاهدناه في
بطولة غـرب اسيا لكن مع كل الذي
حــصـل في تــلك الــبـــطــولــة يــبــقى
تـفوق في مـنتـخبـنا في الـوضع  ا
ـــــنـــــحه كل األمـــــور لــــــكن ذلـك ال
ـباراة الـعـودة بـالـفـوائـد ألهـمـيـة ا
ــضــيف والــعـــمل عــلى تــخـــطي  ا
لـــــوضع األمـــــور عــــلـى الــــطـــــريق
الـــصــحــيح والــيـــوم تــعــد نــتــائج
الذهـاب أهمـية مـضاعـفة وسـيكون
الي نــتــيــجـة ايــجــابــيـة   تــعــزيـزا
لـلـمــشـاركـة وتـقــربه من احلـصـول
عـــلى إحــــدى تـــذاكــــر الـــلــــعب في
النـهائـيات  اذا مـا تمت االسـتفادة

القادمة.
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ونــأمل حتـقــيق  فــوز غــال وثــمـ
واهمية ان ياتي كما يرغب الشارع
الــريـاضي الـعــراقي ومن شـان ذلك
ان يـؤمن بـقـية الـنـتـائج للـمـنـتخب
الـذي عـلـيه ان يـستـهـدف مـبـاريات
الـبـصـرة  لـدعم امـاله في مـواصـلة
الــتــقـدم واالنــتــقــال لــلــتــصــفــيـات
احلـاسـمـة والـتــاهل الى نـهـائـيـات
ــدرب وبـعـد مـونـديــال قـطـر والن ا
الـذي حصل اثـر خـسارة لـقب غرب
اســيــا ومــا تــبـــعه من خالفــات مع
االحتــاد قــبل الـوصــول الى اتــفـاق
فـي الـلـحـظــات األخـيـرة في جتـاوز
اإلشـكــاالت والـتـوجه نـحـو خـوض
بـاراة االولى  في ان يـكون االداء ا
ـطلـوب والـتعـامل مع الـفرص من ا
خالل االســــتــــفــــادة من  الــــفــــتـــرة
ــبـاراة الــقـصــيــرة  الـتـي تـســبق ا
ـــذكـــورة والـــرغـــبـــة في الـــعــودة ا
بفـوائده وسط انشـغال الكل في ان
ـهمـة للـبدء بـشكل تـاتي النـتيـجة ا
ــهــمــة التــبـدو جــيــد وواضح الن ا
ـدرب والالعب سهـلة كمـا يراها ا
وأهــمـيــة خــوض  لــقـاء الــبــحـرين
ــنــافــســة بــرغــبــة شــديــدة وروح ا
لتام االنتصار الذي من شانه ان
يرسم مالمح الطريق التي التخلوا
من األشواك وقـد تتـسبب في تـغير
مسار االمور التي تـتطلب االهتمام
ـباريـات  امام فـرق  تبذل بجـميع ا
جـهـود اسـتـثنـائـيـة من اجل اكـمال
ـبــاريـات حـالــة االعـداد وخــوض ا
بـاهتمـام تمـتلك اإلمـكانـات العـالية
وتــقـدمت خـطــوات من الـتـطـور في
عـمل  واضـح وتـظــهـر مــسـتــويـات
فرق اجملـموعـة  متـقاربـة فنـيا امام
ـنتـخب االيـراني  والكل أفـضلـيـة ا
يؤمن ان النـجاح ياتي عبـر  تظافر
اجلــهــود وعــكس الــعالقــة مــا بـ
ــدرب الـــتي مـــهم ان الالعـــبـــ وا
تـنـعــكس عـلى مـســار الـلـقـاء االول
واالمل فـي ان يــــتـــــحــــقـق الــــفــــوز
ــنـتــظـر عــلى  نــفـوس وتــاثـيــره  ا
الشعب العراقي لالحتفال باالجناز
االول  والهميته  وتـاثيره  الن غير
ذلك سـيـعـقد االمـور الـتي مـهم جدا
نـامة وذلك ان تنـطـلق  من ملـعب ا
من شانه ان يرفع من حـظوظنا في
الـــصـــراع عـــلى احـــدى بـــطـــاقـــات
التاهل الـتي حتتاج الى عـمل كبير
من  اول لـقاء  الـذي يكـون مخـتلـفا
وســيــلـــعــبه فــريــقــنــا حتت ضــغط
الـنـتـيـجــة الهـمـيـتـهـا وانـعـكـاسـهـا
عـلـى الـفــريق ولــو تـغــيــرت بـعض
االمـور عـنـدنـا بـعـدقـرار الـفـيـفا في
السماح لنا في الـلعب بالبصرة ما
ـكنـنـا من حتـقيق بـعض األشـياء
حيث النتـائج االيجابية  في وضع
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قـررت الـهيـئـة اإلداريـة لـنـادي الـزوراء تـمـديـد فتـرة إقـامـة الـفـريق الـكـروي في مـديـنـة الدار
ـغربـية. وذكر الـنادي عـبر مـوقعه الرسـمي أن إدارة نادي الـزوراء قررت تـمديد البـيضاء ا
فترة إقـامة الفريق في الـدار البيضـاء حتى الثالث من الـشهر القـادم إلقامة معـسكر تدريبي
لحق ـباريات الـودية. جتـدر اإلشارة إلى أن الـزوراء أنهى مـشاركتـه في ا تتـخلـله عدد من ا
ـؤهل لدور الـ  32من الـبطـولـة العـربيـة لـيغـادر البـطـولة مـبكـراً بـعد تـلقـيه خـسارتـ امام ا
غربي والرفاع البحـريني. وسيفتتح الـزوراء كاس السوبر بلقـاء الشرطة يوم السبت طنجـة ا
ـوسم الـكـروي ـقـبل في مـلـعب الــشـعب الـدولي ايـذانـنـا بـافـتـتـاح ا الـ 14من شـهـر ايـلـول ا
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بغداد - الزمان

دخل مـنـتـخبـنـا الوطـني لـلنـاشـئ
بكـرة الطائـرة معسـكرا تدريـبيا في
ـتد لـغـاية محـافـظة الـسـليـمـانيـة 
ـقـبل حتضـيراً الـثاني من الـشـهر ا
لـلـمــشـاركـة في الـبـطــولـة الـعـربـيـة
لــلـمــنــتــخــبـات الــتي حتــتــضــنــهـا

الـــعـــاصـــمـــة األردنــيـــة عـــمـــان في
قبل. السادس من الشهر ا

درب سعد نتـخب ا ويشرف عـلى ا
يحيى وانتظم في معسكراً تدريبياً
ـــقــدســـة في فـي مــديـــنـــة كـــربالء ا
ــــــاضـي ومن ثـم في األســــــبــــــوع ا
ـعـســكـر الـشـمـالـي لـلـوقـوف عـلى ا

اخـــر الــتـــحـــضـــيــرات وجـــاهـــزيــة
ـهــاريـة قـبل الالعــبـ الـبــدنـيــة وا
الس..فـــــر والــــدخـــــول في غـــــمــــار
البطولـة .وقال الكابـ سعد يحيى
ان فــريـقه جـاهــز خلـوض الـتـحـدي
الـعـربي وأن مـجـمـوعـة الـعـراق في
البطـولة التي ضـمت الى جانبهِ كل
من مــنــتــخــبي الــكــويت واجلــزائـر
تعـتبـر من اجملمـوعات الـقوية وان
ـستوى فريـقه عازم عـلى الظـهور 
يــلــيـق بــســمــعــة الـــكــرة الــطــائــرة
الــعــراقــيــة.من جــهــة اخـرى ســعى
ركزي للعبة على االحتاد العراقي ا
تـوفـيـر كـافــة مـسـتـلـزمـات الـنـجـاح
الي لـلمـنتـخب رغم انـعدام الـدعم ا
مـنـذ اشهـر وقـدم االحتـاد الـعراقي
بـشـخص رئــيـسه جـمــيل الـعـبـادي
الـشـكـر لـوزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
الـــدكــتـــور أحـــمـــد ريـــاض لــدعـــمهِ
ــــنـــتـــخب ـــتـــواصـل لالحتـــاد وا ا

الوطني للناشئ .
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درب احمللي مع إني أميل درب األجـنبي وا لم أركب موجة ا
من ناحـية االحـترام والتـقديـر للمـدرب العـراقي وأحتفظ على
كـلـمـة (مـحـلي) ألنـها في بـعض األحـيـان تـسـتـخـدم إلغراض
درب األجـنبي شـئنا أم االنتـقاص والـتهمـيش وأعتـرف إن ا
أبـيـنـا هــو األفـضل من الــنـاحـيـة الــفـنـيـة بـل هـو األحـسن لـو
ـنـتـخب الـوطـني ولـكن ليـس على أحـسن إخـتـيـاره لتـدريب ا
طــريـقــة كـاتــانـيــتش الـذي خــاض حـتى اآلن 18 مـبـاراة ب
دولـية ووديـة ورسمـية لـكـنه لم يسـتقـر عـلى تشـكيـلة واضـحة
ـكـن لالعـبـ هـضـمه وتــطـبـيـقه عـلى وأســلـوب لـعب ثـابت و

ارض الواقع.
ا لـست ضد رئـيس وأعـضاء احتـاد كرة الـقـدم العـراقي وإ
ضد طريقة تعاطيهم مع األحـداث فهم غير متفق على بقاء
ـدرب واالنــقـسـام بــيـنـهـم لم يـعـد ســراً  كـمـا هي أو رحـيل ا
(سريـة) بـنود االتـفاق مع كـاتانـيتش الـذي ارتضى نـفسه ان
يكـون في وضع ال يحـسد عـليه بـسبب عـدم تمـكنه مـن إقناع
ـكنه ـدرب الـواثق من أدواته و الـشارع الـعـراقي بـأنه ذلك ا
احملاولـة في التـنافس عـلى التـأهل إلى نـهائـيات كأس الـعالم
األمر الـذي جعل من احتاد الـكرة يـفرض علـيه ضمن الـبنود
(الــسـريــة) لـلــعــقـد بــأنه إذا لم يــتـمــكن من اجــتـيــاز مـرحــلـة
الـتـصــفـيـات الـتـمــهـيـديـة أمــام الـبـحـرين وإيــران و كـمـبـوديـا
سيعفى من مـنصبة وال يـتحمل العـراق وزر الشرط اجلزائي
ـا سـيـدفع له االحتـاد راتـبه الـشـهـري ورواتب مـسـاعديه وإ
درب وافق على جمـوعها تبلغ (600) ألف دوالر ا والتي 
ــفــاوضــات الــشـــرط عــلى أن يــكـــون هــذا االتــفــاق ضـــمن ا

(السرية ) !!.
الـغريب إن كـاتـانيـتش صـرح خالل االجـتمـاع بـإحتاد الـكرة
بأنه ال يوجد مدرب في الـعالم يعطي تعهـداً بالفوز او التأهل
الى كأس العالم لذلك والكالم لكاتانيتش (( أنا ال أتعهد لكم
ـنـتخب بـالـتأهل اذا أرد جتـديـد العـقـد مـعي سأكـون مع ا
واذا تـفــكـرون بــأقـالــتي ســأغـادر)) هــذا الـكـالم مـنــقـول عن
كاتانتش من داخل قـاعة االجتمـاع وال أعرف مدى (صحته)
فأذا كان مدرب يفكـر بهذه الطريقـة في البقاء او الرحيل عن
ـنتـخب ولكـنه يعـرف جيـداً كم سـيتـقاضى اذا غـادر وكيف ا
سـتكـون صورة الـبقـاء اذا استـمر في االصـغاء لـبنـود العـقد

اجلديد!.
هل يوصف كـاتانيـتش الذي وافق االحتـاد على جتديـد عقده
ـدرب مـجـبـراً لـضـيق الـــــــــوقت هل هـو مـن فـصــــــــيـلـة ا
ـتـمـيـزين في سـجل مـدربي الكـرة الـعـراقـــــــــيـة عـلى مدى ا
ـــــــــدربـ األجـانب فـيـهـا مـنـذ أربـعـيـنـيـات الـقـرن تـواجـد ا
ـاضي عـنـد أول تـواجد لـلـمـدرب األجـنـبي في الـعـــــــــراق ا
مــثل ريـنـر وكـوك وداني مـاكـلــ وافـريـسـتـو ويـوري و زيـكـو
وصـوالً إلـى كـاتــانــيــــــــــتش الــذي يــصـفـه الـبــعـــــــض من
ـتابـعـ للـكرة الـعراقـــــــــيـة بأنه وفـقاً لـتحـلـيل سنـة كامـلة ا
مـــــرت عــــلـى تــــواجـــــده بــــأنـه ( ال يــــهش و

الينــــــش) !! 
مع إن نسبة احد االسـتفتاءات ذكرت
ئة  مع جتديـد عقده و 23 ان 77با
ئة مع االستغـــــناء عن خدماته .. با

ألستم معي ..?
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العراقي بكرة
القدم يتجمع في
كربالء حتضيراً
باراة البحرين
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يــدخـل فـــــــــــريـق نــادي الـــكــرخ
ابـــــتــــــداءً مـن الـــــيــــــوم الـــــثـالثـــــاء
معـــــــــسكـرا تدريبـــــــي يسـتمر
ــدة 15يـــومــــــا يـــخـــوض خالله
ثــــــــالث مـبـاريـات جتــــــــريـبـيـة
مع الـــفــــرق الـــتـــركــــيـــة في إطـــار
االعـــــــــــداد لـــلــمــوسـم الــكــروي

اجلديد. 
وقــال مــشـــــــــرف الـــفــريق عــلي
عبـد علي ان تـشكــــــــــيلـة الكرخ
شـــــهـــــدت وجــــوهـــــا شـــــبـــــابـــــيــــة
جــــــــــديــدة بــعــد أن غــــــــــــادر
العـديـد من الالعـبـ الـذين برزوا
ـاضي وانـتـقـلوا إلى وسم ا في ا

فرق أخرى. 
وأضــــاف عــــبــــد عــــلي ان االدارة
ســــعت بــــكل جــــد لــــلــــوقــــوف مع

اجلــهـــاز الـــتـــدريــبـي الــذي
ـدرب الــقــــــديـر يـقــوده ا
كـر ســلــمــان من أجل
جتــــــديـــــــد الــــــصــــــورة
ــشـــرفــة الــتـي ظــهــر ا
وســـــــــم فيها في ا
اضي وحـقق فـيـها ا
مـركــزا مـتــقــدمـا في
مــنــافــســات الـدوري
معـتـمدا عـلى العـب
مــغــمــورين وأســمــاء

شبابية جديدة. 
يـذكــر ان فـريق الــكـرخ
ـــــــركـــــــز قـــــــد أحـــــــرز ا
ــــــوسم اخلـــــامـس في ا
ـــاضي بــــعـــد نــــتـــائج ا
ـــرحــلــة مــشـــرفــة في ا

األولى.

درب كر ا
سلمان
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وجـه مــدرب مــنــتــخــبــنــا الــوطــني
نـتخب كـاتانـيـتش بجـمع  العـبي ا
بعد غد  اخلميس في مدينة كربالء
اسـتـعــدادا لـلـسـفــر الى الـبـحـرين
ـقـبل خلـوض لـقـاء افـتـتاح االحـد ا
مــبــاريــات تــصــفــيــات اجملــمــوعــة
الـثـالـثـة من بـطـولـتي كـاس الـعـالم
وا اســـيـــا  امـــام الــبـــحـــرين في
اخلــامس من الــشــهــر الــقــادم وقـد
يــتــاخــر حــضــور العــبي الــشــرطـة
واجلــويــة الرتــبــاط الــفــريــقــ في
مــبــاريــات  بــطــولــة كــاس مــحــمــد
السادس لألندية عـندما يلعب بطل
الدوري احمللي الشرطة مع الكويت
في الــــكــــويت  االربــــعــــاء في وقت
ــيــة يـــتــواجه اجلــويــة مـع  الــســا
اخلـميس عـلى امل ان يـعود العـبو
غـرب بـعد خـروجهم الـزوراء  من ا
ـــؤهل لـــلـــبـــطـــولـــة ـــلـــحـق ا من ا
ـــذكــورة بـــعـــد جتــرع اخلـــســارة ا
الثانية من الرفاع البحريني بهدف
لــيــذهـب الــفــائـــز لــلــمـــشــاركــة في
البطولة واالخـبار تقول ان الزوراء
غـرب في مـعسـكر  سـيـستـمر فـي ا
لـلـتــحـضـيـر لـلـمــوسم الـقـادم  كـمـا
يــنــتـظــر الـتــحـاق بــقــيـة الالعــبـ
ـقـبل احملــتـرفـ مـطـلع األسـبـوع ا
ويــخــشى ان يــتــاثــر الالعــبــ في
مـبـارياتـهم األخـيـرة حيث الـشـرطة
واجلــويــة والــدوريــات اخملــتــلــفـة
وشيء مـــــهم ان يـــــكــــون جـــــمــــيع
الالعــبــ فـي الــلــيــاقـــة الــبــدنــيــة
واحلــالــة الــنــفــســيــة قــبـل مــبـاراة

البحرين.
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علـيـنـا مـراعـاة أهـمـيـة احلـدث كـما
يجب  بـعد عـملـية الـشد واجلب ما
درب وأهـمية الدفع ب االحتاد وا
بــاألمــور ويــجب عــلــيــنــا ان نــدرك
ـذكـور امـام احـد طـبـيــعـة الـلـقــاء ا
ــتــطــورة عــلى فــرق اجملــمـــوعــة  ا
ـنتـخب واألنـديـة عنـدما مـسـتوى ا
تــمـكن  نـادي الــرفـاع من الـوصـول
واللـعب في بطولـة االندية الـعربية
بـعـد اخـراجه لـلـزوراء  فـي نـتـيـجة
ـنــتــخب في الــدخـول ســتـســاعــد ا
بحـالـة نفـسـيـة ومعـنـويـة عالـيـت
حتت أنــظـار جـمــهـوره الـذي زادت
ــنــتــخب بــعـد ثــقــته بالعــبــــــــي ا
اجنـاز كـربالء ومتـوقع ان تـنـعكس
ــنـــامــة عـــلى اجـــواء الـــلــعب فـي ا
ومـشجـعـة لـلـجـمـهـور في  مـتـابـعة
الــلـــقــاء  ومــؤازرة فــريـــقــهم وسط
الــــرهـــان عـــلـى مـــبـــاريـــات األرض
وجتـنب أي نـتــيـجـة ســلـبـــــيـة الن
ذلك سيعـقد االمـــــــــور الـتي يكون
االحتـاد احملــلي قـد امن كل ظـروف
ـشـاركــة  امـام طـمـوحــات الـلـعب ا
الول مــرة بــبـــطــولــة كــاس الــعــالم

الفـريق ومدربه في مراجـعة االمور
امـام  فـترة االعـداد  لـلـقاء الـسـوبر
في الـرابع عـشـر من الـشـهـر الـقادم
في مـواجــهـة الــشـرطـة فـي مـبـاراة
صـعبـة قـبل الدخـول في مـنافـسات
ـــقــر لـه ان يــنـــطـــلق في الـــدوري ا
الـثــامن عـشــر من ايـلــول والـعـودة
سـابقة واألمل في ان الى مشـاكل ا
ـعـاجلات ـسـابـقات ا تـضع جلـنة ا
لـهـا بـعـد مـواسـم فـقـدت أهـمـيـتـهـا
بــســبب طــول وقــتــهــا الــذي شــكل
حـمال عـلى الـفـريق والالعـبـ عـند
الــلــعب  حتت درجــات حــر عــالــيـة
ــلـل في نــفــوس الالعــبــ تــركت ا
والـشـعـور بـاإلحــبـاط بـسـبب فـشل
الـلـجـنـة في اخلــروج بـعـمل مـنـظم
ـــرة واحـــدة قــبـل ان تــطـــلق ولـــو 
ــوسم ــواعــيـــد اجتــاه بــطــولــة ا ا
القـادم  في  االعتـماد عـلى ضوابط
حتـــدد شـــــــــــكل الــــدوري احلـــدث
الــكــروي خلـظــظـظــظــظـظــظـظــدمـة
اللـعب في جمـيع االوقـات  وهو ما
يـجــري عـنـد  اجلـمــيع فـقــد عـنـدنـا
وكـل شيء يـــــــحــــــصـل هــــــنــــــا الن
التـسويـغات حـاضرة  امـام مشـكلة
قـــائـــمـــة مع كل دورات االحتـــادات
ـتـعاقـبة عـلى ادارة الـلعـبـة  التي ا
اسـتــمـرت تـعـمل وسط ازمـات وكل
ازمـة تـلـد اخـرى والـكـرة الـعـراقـيـة
تـــتـــراجع    النـــنـــا لم نـــقــدر عـــلى
ــشــاركــة الـثــانــيــة بــعـد حتــقــيق ا
مـــونـــديـــال 1986 وهـــدف احـــمـــد

راضي الوحيد.
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أعـلن االحتاد اآلسـيـوي لكـرة الـقدم
السبت اختيار طاقم حتكيم عماني
لـقـيـادة مـبـاراة مـنــتـخـبـنـا الـوطـني
أمـــام نــظـــيــره الـــبــحـــريــنـي ضــمن
تـــصـــفـــيـــات كـــأس الـــعـــالم .2022
والـــطــاقـم مـــؤلف من كل مـن عـــمــر
الـيــعـقـوبي حـكم سـاحـة ويـسـاعـده
حمـد الغافـري وناصـر امبوسـعيدي
فيـما سيـكون خالد الـشقصـي حكما
رابــــعـــا بــــحــــسـب بـــيــــان رســــمي
لالحتاد.الى ذلك كشف رئيس احتاد
كـرة القـدم عـبـد اخلالق مـسـعود عن
نـتخب الـوطني في اسبـاب جتـمع ا
ــقـدســة قــبل الــتــوجه الى كـربـالء ا
باراة االولى من البحـرين خلوض ا

ـرحـلـة الــثـانـيـة لـتــصـفـيـات كـأس ا
الـــعــالم 2022 وقـــال مـــســـعــود إن
نـتـخب الـوطـني في كربالء جتـمع ا
جــاء بــســبب تــوفــر طــيــران يــوم 2
ــــقــــبل مـن الــــنــــجف الى ايــــلــــول ا
الــبــحــرين وهــذا مــا لم يــتــوفــر في
مطـاري بـغداد أو الـبصـرة. وأضاف
أن تـوفـيـر طيـارة خـاصـة للـمـنـتخب
امــر صــعب مــبــيــنــاً أن الــتــزامـات
الالعــبـ احملــتــرفــ مع انــديــتـهم
ـشاركة في وكذلك الـفرق الـعراقـية ا
بطوالت خارجية جعلت امر التجمع
صـعــبــاً والـوقـت مـحــدود جــداً قـبل
السفر للبحرين. من جانب اخر افاد
مــصــدر في االحتــاد الـعــراقي لــكـرة
القدم آخر مستـجدات حسم تسمية

ـــدرب ــــســـاعــــد  ــــدرب احملــــلي ا ا
ـــنــتـــخب الـــوطــني ســـريــتـــشــكــو ا
كـاتـانـيتش الـسـلـوفـيني اجلـنـسـية.
ـنـتـخـبـات ــصـدر ان جلـنـة ا وقـال ا
ـنصب تـفـاضل بـ اربـعـة مـدربـ 
مـسـاعـد مــدرب مـنـتـخـبــنـا الـوطـني
كـاتـانـيـتش عـلى ان يـتم الـتـصـويت
ـدربــ هم: صـالح عـلـى احـدهم وا
راضي ورحــيم حـمــيـد وعــلي هـادي
وكـر سـلـمــان مـبـيـنــاً ان الـلـجـنـة
درب خالل االيام ستـحسم مـسألـة ا
ــقــرر ان يـتــجـمع اجلــاريـة .”ومن ا
ــنــتــخـب الــوطــنـي في كــربالء في ا
الـثالثـ من اب اجلـاري اسـتـعـداداً
ـواجـهـة اابـحـيـ في اخلـامس من
ونديال. قبل في تصفيات ا ايلول ا

طائرة الناشئ تعسكر في السليمانية
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جـددت الــهـيــئـة اإلداريــة لـنـادي
الطلـبة التـعاقد مع  6من العبي
الـــفـــريق لـــتـــمــثـــيل األنـــيق في
ــقـبـل.  وجنـحت إدارة ــوسم ا ا
الــنـادي في جتـديـد الــتـعـاقـد مع
كـل من مـحــمـد كـر ومــصـطـفى
األم عـلي وأمجد كـر وحيدر
حــسـ ومـوسى عــدنـان وطـيف
عـمـاد الديـن فضال عن الـتـعـاقد
رســــمـــــيًـــــا مع الـالعب الـــــدولي

ســامــال ســـعــيــد.
يــــــــشـــــــــار إلى أن
إدارة الـــــطــــلــــبــــة
تستهـدف التعاقد
مــع عـــــــــــــــــــــدد مــن
الالعــبـ لــتــعــزيـز
صــــفــــوف الـــفــــريق
بـــــالـــــتـــــشـــــاور مع
اجلـــهــــاز الـــفـــني
بــــقــــيــــادة ثــــائــــر

جسام.
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أقام االحتـاد العـراقي لكـرة القدم 
قـرعـة بطـولـة كـأس الـعراق لألدوار
الـتــمـهــيـديــة لـفـرق الــدرجـة االولى
والــثـــانـــيــة فـــيــمـــا بـــيّن أن وزيــر
الشباب والـرياضة سيـتكفل باجور
احلكـام للـجولتـ االولى والثـانية.
وذكــر األحتــاد في بــيــان أن قــرعـة
بـطولـة كاس الـعـراق جرت في مـقر
احتـاد الــكـرة لالدوار الــتـمــهـيــديـة
لبطولة الكاس لفرق الدرجة االولى
ـثـلي والـثـانــيـة وحـضـر جــمـيع 
ــشــاركــة في الــبــطــولــة االنــديـــة ا
والـــبـــالـغ عـــددهم 47 فـــريــــقـــا من

مختلف أنحاء العراق. 
وبحـسب البـيان فـأن وزير الـشباب
والــريــاضـــة احــمــد ريــاض تــكــفل
بــجــمـــيع تــكــالــيف احلــكــام الــذين
ســـيــقــودون مــبــاريــات اجلــولــتــ
االولى والـثـانــيـة من بــطـولـة كـاس

العراق. 

سابقات وأضاف البيان أن جلـنة ا
حـــددت مـــوعــــد انـــطـالق اجلـــولـــة
االولـى من بـــطـــولـــة الـــكـــاس يـــوم
ــقــبل الــثــانـي عــشــر من الــشــهــر ا
والـسـابـع عـشـر مـن الـشـهــر نـفـسه

للجولة الثانية.
ـســابـقـات ان اخـر  وقــررت جلـنـة ا
مـوعـد لتـسلـيم الـكشـوفـات سيـكون
ــقـــبل يـــوم الـــرابع مـن الــشـــهـــر ا
والـنادي الـذي ال يجـلب الـكشـوفات
ــشــــــــــاركــة وتــطــبق ال حتق له ا
عــلـــيه جــمـــــــــيـع لــوائح االحتــاد
وفي حـــال االنـــســـحــاب ألي فـــريق
فـيُــعـد خـاســــــــــرا وغـرامـة مــالـيـة
قدرها 25 مـليـون ديـنار وسـتـلعب
الـفرق بـنظام الـتسـقيط الـفردي في
باراة اجلولت وفي حال انتهت ا
بـــالــتـــعــادل تـــذهـب مــبـــاشــرة الى
ركـالت الــتـــرجـــيـح وجــمـــيـع هــذه
الـــنـــقـــاط بـــحـــسب الئـــحـــة جلـــنــة

سابقات. ا

نتخب العراقي كاتانيتش مدرب ا


