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العب اعلن نـادي الدحـيل الـرياضي غـياب مـهـاجمه الـعـراقي مهـند عـلي "مـيمي" عن ا
دة ثالثـة اسابـيع بسـبب االصابـة. وذكر الـنادي عـبر مـوقعه الـرسمي أن الـفحـوصات
الـطبـيـة واالشعـة التي خـضع لـها مـهاجم الـفـريق احملتـرف العـراقي مـهنـد علي اثـبتت
اصـابـة الالعب في عـضـلـة الـسـمـانـة لـقـدمه الـيـسـرى اصـابـة من الـدرجـة االولى وقـد
اوصى اجلـهـاز الـطـبي بـضـرورة خضـوع الالعـب للـراحـة عـلى أن يـقـوم بـعـدهـا بـعمل
تدريـبات التـأهيل قبل االنـضمام لـزمالئه في التدريب بـالكرة بـعد ثالثة اسـابيع.  وكان
الالعـب قد شـارك في مـباراة الـفـريق أمس امـام الريـان والـتي انـتهت بـالـتعـادل بـهدف
ا استـدعى من اجلهاز الـفني سحبه ـباراة  لكل ولـكنه شكى من االصـابة في شوط ا

لعب بعد مرور ربع ساعة من بداية الشوط الثاني. من ا
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دعت جلنـة الـتراخـيص في االحتاد
ـــثـــلي الــــعـــراقي لــــكـــرة الـــقــــدم 
ــشــاركــة في تــراخــيص االنــديــة ا
مـتـاز مـراجـعة مـسـابـقـة الـدوري ا
الـلـجنـة في الـسـاعة  12ظـهـرا يوم
ـــــوافق 2019/9/18 األربـــــعـــــاء ا
لـغـرض احلـصـول عـلى كـتـاب مـنح

الرخصة من عدمها. 
وقـــال رئـــيس الـــلـــجـــنـــة مـــحـــمــد
الــعــبــودي في بــيــان صـحــفي  ان
ـثـلي الـتـراخـيص "الــلـجـنـة دعت 
ـشـاركــة في مـسـابـقـة في االنـديـة ا
ـمتـاز لـغرض تـسـلم كتب الـدوري ا
الــرخــصــة مـن عــدمه". واضــاف ان
"الـــلــجـــنـــة تــدعـــو ايـــضــا انـــديــة
الـكـهـربـاء واحلـدود ونـفط الـوسط
إليــجـاد مالعـب بـديــلــة عــوضـا عن
ــلــعب الــثــاني مــلــعـب الــتــاجي وا
لعـب النجف الـدولي وذلك بسبب
عـدم حصـولـها عـلى التـقـييم الـفني
ـديـر ـطـلــوب"  ومن جـانـبـه أكـد ا ا
الـــعــــام لـــدائـــرة شــــؤون األقـــالـــيم
وسوي واحملافظـات طالب جابـر ا
جـاهــزيــة مالعب الــشـعـب وكـربالء
دينة الرياضية وميسان والكفل وا

ألستقبال مباريات الدوري الكروي
لــلــمــوسم اجلــديــد 2019- 2020.
ــوســـوي في بـــيــان تـــلــقت وقـــال ا
الـسـومـريـة نــيـوز نـسـخـة مـنه إن
العب عــــلى أ اجلـــاهـــزيـــة من "ا
الـنـواحي كــافـة وبـكل مــرافـقـهـا ال

سيـمـا بـعـد أكـمـال أعـمـال الـتـأهيل
والصيانة التي شـهدتها في الفتره
اضـية حتـضيـراً للـدوري واليوم ا
بـاريات اجلولة األولى هي جاهزة 
ـسابـقة احملـلـية".  وشـدد على من ا
أن "يـكـون هـنـاك تـعـاونـاً كـبـيراً من

الـــتي ســــتـــضـــيف قـــبل األنــــديـــة 
في مـــبــاريـــاتـــهــا مالعـب الــوزارة 
العب خــاصــة بــعــد األهــتــمـــام بــا
ـبــاريــات من نــاحـيــة حــافظ عـلى ا
عــلـيــهـا من جــانب الــنـظــافـة وحث

اجلماهير على احلفاظ عليها".
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ـؤخـرة  وقدم مـبـاريات جـيـدة وأنعش ا
ــــكـــان مــــهم فـي ســـلم أمـــالـه وخـــرج 
الـتــرتـيب قــبل ان يـحـضــر  لـلـمــشـاركـة

احلالية.
jHM «Ë rÝUI «

ومـؤكد يـحضى فـريق القـاسم   بأهـمية
لــيس مـن جــمــهــوره حــسب بل من أهل
ــديـنــة الــتي تـرى فـي بـلــوغ فــريـقــهـا ا
ـهم عــنـدمــا يـتـذوق الــدوري بـالــشيء ا
ــشــاركــة األولى في اكــبــر الــبــطــوالت ا
احملـلــيـة الـتي انــتـظـرهـا مــنـذ اكـثـر من
لعب عـقدين قبل ان  تطأ اقـدام العبيه ا
الـيوم في استقبال النفط وسط  األنظار
ـشـاهــدة الـقـاسم الـضـيف الـتـي تـتـجه 
اجلـــديــــد عـــلى الــــدوري  وحـــســـابـــات
الــنـتـائـج  سـتــبـدأ  الـيــوم  في  مــشـهـد
ديـنة الذين مـختـلف تمامـا امام ابـناء ا
ؤكد تـابعوا مـشاركـات فقيـرة سابقـا   ا
قـدحشد جهود عـناصره  و النه يحضى
ؤازرته من اجل حتقيق بـدعم جمهوره 
الـنتـيجـة األولى بشـكل ايجـابي وإحراز
الـفـوز وكـامل النـقـاط ألهـميـة هـذا االمر
والـتأسيـس لبدايـة جيدة تـفتح االبواب
طلوبة وال يريد امام  التطلع للنتائج  ا
ان يـكون مجرد رقم وتنال منه الفرق بل
وسم احللي  الـعمل ما بوسعه لـعبور ا
ـسوغات ـؤكد بـالغـير سـهل إمام كل ا ا
ـواجـهـات اهم وان اليـكـتفي والـتـطـلع  
ـنافـسة علـى مباريـات ملـعبه الذي في ا
ســـيـــكـــون له الـــيـــوم مـن حـــيث الـــدعم
ـعنـوي لكن  يبـقى احلسم عـلى جهود ا
الالعـب والـدفاع عن  أول تـواجد يأمل
مع أنـصـاره في ان يدوم    فـيـما  اعـتاد
الــنـفط الــلـعـب بـاالعــتـمــاد عـلى جــهـود
عـناصره الـواعدة رغم التغـير الذي طرا
عــلى  عــدد من الالعــبـ لــكــنه حتــضـر
بــوضــوح ولــعب مــبــاريــات جتــريــبــيـة
سـاعـدتـه عـلى تـكـوين الـفـريق عـلى امل
ــشــاركـة  الــرابـعــة  وعـنــدمـا حتــقـيق ا
سـيـكـون امــام مـهـمـة غـيـر سـهـلـة وسط
حتــــديـــات أصــــحــــاب األرض وظـــروف
ـضـيف الـلـقــاء الـتي تـقف  الى جـانب ا
غـير ان النـفط سبق وجتاوزهـا في أكثر
مالعب احملـافظات التي منحته التواجد
ــواسم األخـيــرة في مـواقع مــهـمـة في ا
وسط مـــــحــــاوالت جــــديــــدة   يــــأمل ان
تــســـتــهل بـــاحلــصــول  والـــعــودة بــكل
ـتلكه الـفوائـد وهو قـادر  من خالل ما 

للدوري في أول مواجهة عندما يستقبل
سـتوى  الـكهـربـاء واألمل في ان يقـدم ا
عــبـــر ظــروف الــلــعـب واالســتــفــادة من
عــــامــــلي األرض واجلــــمـــهــــور في اول
ـــوعــد تـــشــكـــيل  مـــهم ان يـــكـــون في ا
واخلــــروج بــــأول ثالث نــــقــــاط وفي ان
ــصـلــحـة الــفـريق تــأتي نـتــائج األرض 
الـطـامح الى مـشـاركـة مـهـمـة وتـنـتـظـره
ـا اقــوى لـكن الــسـيـطـرة مـواجــهـات ر
عـلى األمـور  عـبـر اللـقـاء األول  وتـقد
ـقـنع هو مـا يـهم جمـهـوره الذي األداء ا
سـيتابع اللـقاء  الذي يكـون قد حضر له
ـــدرب ومـن خالل اإلدارة الـــتي تـــريـــد ا
تـدارك األمــور   وحتـقـيق مـوسم  يـعـيـد
الــفـريق لــلـواجــهــة وان يـؤمن بــقـدراته
وفي ان يــــحـــقـق الـــبــــدايـــة بــــاالجتـــاه
الـــصـــحــــيح وان يـــرفع الــــرهـــان عـــلى
ــرة مـــبــاريـــات األرض الــتـي انــقـــذته ا
األخــيـــرة   والنه ســيـــخــرج الى مالعب
صـعبـة وفرق  قـوية والن كل الـفرق اهم
مـا تــتـطـلع الـيه ان تـعــكس نـفـسـهـا من
خالل مـلــعـبـهـا واحلـصـول عـلى فـرصـة
الـــفـــوز  الـــتـي تـــتـــوقـف عـــلى جـــهـــود
الالعـبـ الـذين سيـكـونـون حتت ضغط
الـنتيجـة  وسط جمهور اكثـر ما يسعده
الـفـوز   الـذي فشل فـي حتقـيـقه الـنجف
ـاضي مع ــوسم ا عــلى نـفس الــفـريق ا
الـــتــغـــيـــرات الــتـي حــصـــلت مـن حــيث
اجلــهـاز الــفـني والــتـعــويل عـلـى خـبـرة
ــدرب ومن ســـيــلــعب لـــلــفــريق  الــذي ا
سـيكون امام  مهمة صعبة  يتع  على
الالعــبـ تـقـد جـهــودهم  في حتـقـيق
الــفـوز االول وتـدويـن كـامل الــنـقـاط في
وقت يـريد الـكهربـاء بقيـادة نفس مدربه
عـبـاس عـطيـة حتـقـيق  نـتيـجـة الـذهاب
األول وفي ان يــــظـــهــــر مـــتــــابع جــــيـــد
ــوسم ــبــاريــاته كــمــا كــان عــلــيه في ا
ـاضي الذي شـهد نـتائج  ومـستـويات ا
واضــحـة وارتــقى عــلى حــسـاب الــفـرق
اجلـمـاهيـرية لـنهـائي  ألـكاس ومـؤكدان
الالعـبـ سـيـحـاولـون تـقـد أفـضل ما
ــضــيف ــة بـــا لــديـــهم وإحلــاق الـــهــز
ــوسم  طــمــوح عــبــر العــبـ والــبــدء 
شبان  ستوظف لتقد ما مطلوب منها
في ان  تـظـهـر  قـوة الـفـريق  وان تـكـون
صـاحبـة القرار وفـي ان يظهـر الكـهرباء
ـوسم األخـيـر بـعـد كـمـا كــان عـلـيه في ا
ـدرب الـذي انــتـشــله من مـواقع عــودة ا

ـؤخرة انـتـشـال  الـفـريق من    مـواقع ا
رغم تـسلمه بـوقت متاخر ويـجد تواجد
ـــدرب وعــدد من الـالعــبـــ وانــتــداب ا
اخــريـن  ســيــجـــعل من الـــفــريق في ان
يـكون منـافسا وهو يـراهن  على جتديد
ــوسم ثــقــته عــبــر  احــد اهم لــقــاءات ا
بـعــدمـا وضـعـتـه الـقـرعـة امــام اخـتـبـار
لـيس سـهال لـكـنه يـبدو يـشـعـر بـاقة من
خالل  قـدراته الـفنـيـة وإمكـانات اإلدارة
الـــتي اســـتــــمـــرت دومـــا عـــلى تـــامـــ
ـشاركـة لـيـكون في وضع مـسـتلـزمـات ا
جــيـد والـقــدرة عـلى خـوض  مــبـاريـاته
ــوسم طــمــوح بــقــوة وثــقــة  والــبــدء 
ـــهـــمــة ويـــريـــد حتـــقــيـق االنـــطالقـــة ا
واخلـروج بفـوائـد اللـقاء وكـامل النـقاط
رغم صــعـوبـة الـلــقـاء  من اجل  خـطـوة
مـهمـة تـدفعه لـلتـعـامل  بشـكل ثابت في
مـبـاريـاته الـقـادمـة  من خالل مـا مـوجد
من العـبــ ظـهـروا بـوضـوح  وحـقـقـوا
نـافسـات  وجمـعوا الـتوازن في  اخـر ا
الـنـقـاط بـفضل قـدراتـهم الـتي تـكـون قد
تــعـززت  في ظل اإلضـافــات الـتي  عـمل
درب الذي يأمل في موسم اخر عـليها ا
نـاجح مع الفريق بعدما نال ثقة اإلدارة
ومـؤكد  حضـر الفريق   من اج الـظهور
عــلى قــدر الـتــحــدي في مـواجــهــة احـد
ــرشــحـــ عــلى لــقب الــدوري  األخــر ا
الـــذي يـــدرك طـــبـــيـــعـــة األمـــور   وألنه
الـفريق الـذي يواجه  الصـعوبات وسط
طـموحات اإلطاحـة بالفرق اجلـماهيرية
وتــعــطـيـل تـقــدمــهــا من الــبــدايــة الـتي
يــريــدهــا األزرق  وحــسم األمــور  امــام
اهل الـدار  الذين يـأملـون  اخلروج بكل
الـفـوائــد حتت أنـظـار جـمـهـور اجلـويـة
ــوسم ـــرارة    ا الـــذي الزال يــشـــعــر 
وأهـمية تذوق حالوة الفوز وسط توعد
اوالد الـــعــاصـــمـــة في إثـــبـــات قــوتـــهم
مـباشـرة  وبشـكل خاص في لـقاء الـيوم
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درب ويـضيف الـنجف الـذي استـعان 
الـــنــفط الـــســابـق حــسن احـــمــد في ان
يـقــدم خـدمـاته  في قـيــادة الـفـريق بـعـد
مـــوسم مـــتـــبــايـن من حـــيث الـــنــتـــائج
ـوقع  لكنه كان  خـارج عن طموحات وا
األنــصـــار الــذين يــأمـــلــون ان يــحــصل
ـــــدرب الـــــتــــــغــــــيــــــر  من خـالل  دور ا
واخــتـيــاراته لالعـبــ والـدخــول بـقـوة
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اضـي اجلوية ـوسم ا ويـأمل  وصيف ا
ومـــا واجـــهه مـن عـــثـــرات أبـــعـــدته عن
ـرة األلـقــاب  الـتي يـبـحث عــنـهـا هـذه ا
ومن الــيــوم عـنــدمــا يـحـل ضـيــفــا عـلى
درب  ايوب األمـانة بعد جتديد الـثقة با
ـــوسم اوديـــشـــيـــو وعـــدد من  العـــبي ا
االخـيـر  وعدد مـن االنتـدابـات  لتـحـقيق
فـريق متكامل قادر على  عكس دوره في
نافـسات التي ابتـعد عنها في  مـجمل ا
مـشاركـات شاحـبه قبل ان يـعود مـؤخرا
ـيـة وفي بــدايـة جـيــدة من بـوابـة الــسـا
الـكويتي  بنـتيجة الـفوز  بثالثة أهداف
ؤكد منـحت الالعب والفريق لـواحد  ا
دفـعة قـوية في خوض لـقاء الـيوم  الذي
لم يـكن سـهال في مـواجـهـة تـعـد صـعـبة
ـــقـــايـــيس  فـي  بـــدايـــة يـــأمل في كـل ا
جـمـهــوره ان تـأتي بـاالجتـاه الـصـحـيح
وفي ان يـــرتق الالعـــبـــ  الى أهــمـــيــة
واجهة  التي يكون الفريق استعد لها ا
 واستفاد بدنيا وفنيا ونفسيا من عبور
ـــيــة قـــبل ان  يــحـل في  احــدى  الـــســا
احملـــطـــات الـــقـــويـــة  إمـــام االخـــتـــبــار
احلـقيـقي االول   والتـطلع الى الـنتـيجة
األولى عـبر جـهود االسـماء الـتي  يعول
عـــلـــيــهـــا  في حتـــقـــيق األفـــضل حـــيث
الـنتيجة الـتي حتتاج الى عمل الالعب
 في اثـبـات جـدارتهم من الـوهـلة االولى
ـسـتـوى والنـهـم مـطـالـبـون فـي عـكس ا
والــنـتــيـجــة  وإدخـال االطــمـئــنـان في
نـفـوس األنـصـار وتـفـادي حـسـراتـهم
بعد خروج الفريق خالي الوفاض ما
ســيــضــعــهـم حتت ضــغط الــنــتــائج
ــوسم ــنــافــســة عـــلى نــيــاشــ ا وا
ــنــافـــســات من والــدخـــول في قــلـب ا
الـلقاء األول  النه سيمـنح الفريق الثقة
األكــبـر فـي خـوض الــلــقـاء الــتــالي قـبل
الـذهـاب الى الـكـويت فـي مـهـمـة صـعـبة
يـة هـنـاك ومهم حلـسم األمـور مع الـسـا
ان يــظـــهــر بـــقــدراته الـــفــنـــيــة بـــاعــلى
ـبـاريات درب ان  ا ـسـتوى ويـعـرف ا ا
تــخــضع لـــظــروف مــخــتــلــفــة  والشيء
مـضمـون بـكرة الـقدم   كـما يـقول لـسان
حـال االمـانـةالـفـريق الـذي يـريـد الـعودة
ـقـاييس بـقـوة بعـد مـوسم  نـاجح بكل ا
درب عصام حمد الذي قـبل االحتفاظ با
قـدم   االمور على  أفضل مـا يرام بعدما

الـكـويت احلاسم نـهايـة الـشهـر اجلاري
والـثـار خلسـارة  الذهـاب  وفي ان تاتي
اخلـــطـــوة االولى بـــعـــبــور احلـــدود في
مـهمـة ليـست بالـسهـلة يـتعـ خوضـها
بــحـــذر شــديــد  حتـت أي ظــروف كــانت
مع مـوجـود  مـجـمـوعـة العـبـ واسـماء
ــسـتــوى  وتـأكــيـد قــادرة عـلى تــقـد ا
تـصميم الفـريق في حتقيق النـتيجة في
ظل التفوق الفني  الواضح الذي عكسه
الــــفـــــريق امــــام الـــــزوراء  وسط رضــــا
ـراقـبـ واإلشادة جـمـهـوره واهـتـمـام ا
ـسـتــوى  الـعـام لـلـفـريق الـذي  ظـهـر بـا
عـــلى عـــكس  الـــتـــوقـــعـــات  في بـــدايــة
حــقــيــقــيــة وكــان عــلى افــضل  مــايــرام
رغم مــهـمـة كـانت  غـايــة في الـصـعـوبـة
اجـــتــــازهـــا بــــنـــجـــاح مـن حـــيث االداء
والـنتيجـة واللقب الذي بـقي يبحث عنه
مـنـذ سنـوات قـبل خطـفه  الـعدو الـلدود
ـوسم من الـبـدايـة  والـتوجه وإشـعـال ا
لـلـدوري بـقــوة  وحـالـة مـعـنـويـة عـالـيـة
والـتخطـيط  للخروج بـالفوز االول  ولو
االمــر لــيس سـهـال امـام فــريق  يــحـاول
االخـر الظـهور القـوي  واليريـد ان يكون
صـــيــدا ســـهال حــتـى امــام الـــبــطل عب
ن دافع وقدم عن الفريق جتـديد الثقـة 
ـــشــاركــة األخــيـــرة  ويــســعى الى في ا
ــبــاراة رغم  صــعــوبـة حتــقــيق هــدف ا
دجج الـواجب لكن الفوز على الشرطة ا
ــنـــتـــخب وفـي اول ظـــهــور بـــنـــجـــوم ا
سـيـكون مـنـجزا وطـعم خـاص للـنـتيـجة
الـتـي يـخـطط لـهــا  ومـحـاولـة حتــقـيـهـا
الــتي ســتـدون فـي سـجل الــفــريق الـذي
تابعة موسم اخر وقد يـكون قد استعد 
يـكـون أكـثــر صـعـوبـة في ظل مـعـطـيـات
حتـــضـــيـــرات الـــفــريـق وتـــكـــدس ابــرز
الالعـبـ عـند الـفـرق الكـبـيـرة لكن  ذلك
ـــنع فـي ان يـــرفع  شـــبـــاب احلــدود ال
الــلــعـب بــشــعــار  الــفـــوز عــبــر جــهــود
الـالعــبــ وفي  وضع األمــور
حتـت الـــتــــصــــرف وفي
الــــتـــــطــــلـع بــــقــــوة
وتــركــيــز اليــقـاف
األســـمـــاء الــتي
يــعـول عـلــيـهـا

دورا جلـــمــــاهـــيـــر الــــفـــرق فـي ابـــعـــاد
الــتـشــجــيع عن كل مــا يــسيء  ويـؤجج
ويـخدش ويجر الى إحداث الشغب  كما
يــتـعـلق األمــر  بـدور احلـكــام في قـيـادة
ـباريات  بأقل األخطاء وتأمل من بقية ا
اإلطـــــراف ان تـــــســـــاهم فـي دعم مـــــلف
ـبــادرة بـيـد الــدوري  ويـبـقـى عـنـصــر ا
ــســابـقــات  واإلمــسـاك  بــزمـام جلــنـة ا
األمــور حـتـى الـنــهــائـيــة الــتي يـأمل ان
هم.  تأتي ملبية لطموحات الكل وهو ا
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وجتــري الـيـوم ســتـة مــبـاريـات عــنـدمـا
يــســتـقــبل  الــبــطل  الــشــرطــة  احلـدود
وسم األخير في لـقاء  يريد منه تـاسع ا
 األول حتـــقـــيـق  مـــتـــابـــعــــة انـــطالقـــة
األسـبوع احلالي بـإحراز لقب   الـسوبر
عــلى حــســاب الــغــر الــزوراء ودخـول
ســبـاق  مــبـاريـات الــدوري من الــبـدايـة
والــرغـبـة فـي  حتـقــيق الـنــتـيـجــة الـتي
يــنــتــظــرهـــا األنــصــار في ان يــعــكس
الالعـــبـــ قـــوة الـــفـــريق
الـتي قـدمـهـا  امـام
الـزوراء ومـنـحته
أول ألـــــــــقــــــــاب
ـوسم احملفز ا
الــكـبـيـر امـام
الـــــــصــــــراع
ــنـافــسـة وا
والــــــدفـــــاع
عـن  لــــــقب
الـــــــــــدوري
والــــــكــــــأس

ودوري
إبـــطــال أســيــا
وكـــــذلك عـــــكس
قــــوة الــــفــــريق
قــــــبـل لــــــقــــــاء
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تـنطـلق الـيوم األربـعاء الـثامن عـشر من
الـشهـر احلـالي مبـاريات اجلـولة األولى
متـاز بكـرة القدم من مـسابـقة الـدوري ا
لــلــمـوسم اجلــديــد عــنــدمـا تــقــام ســتـة
مـباريـات في العـاصمـة بغـداد وعدد من
مالعب احملــافــظــات عـلى ان تــســتــكـمل
ــبــاريـات يــوم غــد اخلــمـيـس.  وتـأمل ا
راقب ووسائل اإلعالم الفرق ومعها  ا
ــســابـقــات عــنـد في ان  تــكــون جلـنــة ا
ـــبــاريـــات وفق وعـــدهـــا في تـــنـــظــيـم ا
االنـسيـابية الـتي تؤمن سـيرها بـالشكل
ــطــلــوب عــبـــر االلــتــزام بــتــوقــيــتــات ا
ـبـاريـات واالسـتـفـادة من الـوقت كـلـما ا
امـــكن من دون الــتـــفــريط بـه   مــثل  كل
مـرة بـدعـوى مــخـتـلـفـة ولـو ان الـلـجـنـة
اكــدت انـــهــا ســـتــخــضـع  األمــور أليــام
ــا يـــجــري في ألــفـــيــفـــا فــقط  أســـوة 
ـطــلـوب من الــدوريـات األخــرى  وهــو ا
اجب الـوصـول بـالـدوري  واالنـتـهاء
مـنه  بالوقت الذي تـبغيه الفرق
الــتي ســبق واشــتــكت  من
طـول  فـترة إقـامـته وجر
ـبــاريـات لـلـصـيف  مـا ا
انـــعـــكس عـــلى مـــجـــمل
االمــــور حــــيث الــــفــــرق
والالعــبــ احملــتــرفــ
واحمللي   لكن مهم ان
تـــكــــون الـــلـــجــــنـــة قـــد
اسـتـفادة من الـبـطوالت
السابقة وجتاوز  مهمة
ـوسم احلـالي  وتـبني ا
ــهــمـة  عــبــر خــطـوات ا
عــمــلــيــة من شــانــهـا ان
تــفـعل األمـور ومن خالل
ــــطـــلـــوب الـــذي الـــدور ا
ــكن ان  تـلــعـبـه األنـديـة
في تـقد كل ما شانه لدعم
ـباريـات والـسـير اقـامـة ا
بـــــهـــــا بــــالـــــطـــــريق
الــصــحـيح  كــمـا
ان يـــــــكــــــون
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قـررت مــحـكـمــة جـنــايـات الــرصـافـة
تـأجـيل الـنـطق بـاحلـكم في الـقـضـيـة
الـتي رفـعـهـا الــنـجم الـسـابق عـدنـان
درجـال ضـد ثالثـة مــوظـفـ بـاحتـاد
الكـرة على خـلفـية تـزوير أوراقه في
انـتـخـابـات احتـاد الـكـرة مـا تـسـبب
في إبــعــاده عن االنــتــخــابــات. وقـال
مصـدر من احملـكـمة في تـصـريـحات
صـحــفـيــة ان الــقـاضي قــرر تــأجـيل
ـتـهـمـ ولـيـد الـنـطق بـاحلـكم ضــد ا
طـبــرة مــديــر الــعالقــات الــعـامــة في
االحتــاد وصـــبـــاح رضــا أمـــ ســر
االحتـاد وســتــار جـبــار زويــر رئـيس
جلـنــة الــطــعــون الـتـي شـكــلت خالل
انـتــخــابــات االحتـاد الــعــراقي لــكـرة

القدم". 
وأضـــاف: "ســــبب الــــتــــأجـــيـل كـــان
ــشــتـكي بـشــقــ األول بــطــلب من ا
عـدنـان درجـال والـسـبب اآلخـر عـدم
حــضـــور الــثالثـي اآلخــر إلى قـــاعــة
احملـكـمــة مـا دفع الــقـاضي لــتـأجـيل
ـدة أسـبـوع واحـد". الـنـطق بـاحلـكم 
ـفـاوضـات وكـان االحتـاد قـد دخل 
مع عــــدنـــان درجــــال في الــــيــــومـــ
اضي إلقنـاعه بسحب شكواه من ا
احملــكـــمــة فـــيــمـــا اشــتـــرط درجــال
استقالة جميع األعـضاء لقبول إنهاء

القضية.
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درب العراقي عدنان نفى ماجد البلعاوي وكيل أعمال ا
حـمـد أن يـكـون لدى األخـيـر الـنيـة لـلـعودة لـقـيـادة أحد
ـقبـلـة نافـيا بـذلك مـا تردد الـفـرق األردنيـة في الـفتـرة ا
الـيــوم اإلثـنـ في هــذا الـشـأن. وقــال الـبـلــعـاوي وكـيل
أعـمـال حـمـد في رده عـلى اسـتفـسـارات : "مـا تـردد غـير
صــــحــــيح عــــلـى اإلطالق وهـي مــــجــــرد اجــــتــــهـــادات
وشـائعـات". وأوضح: "اجلـميع يـعلـم عشق حـمد لألردن
حـيث درب منـتخب الـنشـامى وفرق كـبيـرة وجمـاهيـرية
بحـجم الفـيصـلي والوحـدات لكنه فـي الوقت احلالي ال
يـفـكـر في الـعـودة". وأضـاف: "حـمـد ينـظـر لـألردن كـبـلد
يـعـشـقه ويـسـتـقـر فـيه وقـد يـعـود مـسـتـقـبـلًـا لـلـتـدريب
هـنــاك". وأكـمل الـبــلـعـاوي: "أعــتـقـد أن تـأخــيـر انـطالق
شـجع وسم احملـلي أدى إلى نشر الـشائعـات ب ا ا
في ظل حـالـة الركـود الـتي تشـهـدها كـرة الـقدم األردنـية
حـاليًـا". وكـان حمـد قـد درب الوحـدات في آخـر مهـمة له
في األردن قــبل أن يــنــتـقـل لـلــعــمل كــمــحـلـل في إحـدى

القنوات الفضائية.
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العب احمللية بكرة القدم جانب من إحدى ا
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الــتــعـــاقــديــة الـتـــي تــربط بــ الـنـــــادي الــريــــاضي
الصـفــــاقـسي واإلطــار الـفـني لفـريق أكـابـر كـرة الـقدم
بــالـتــراضي.  واضـاف الــنـادي في بــيـانـه أن الـهــيـئـة
ـــديــرة بــاإلعالم في مــا يـــخص اإلطــار الــفــني الــذي ا
سـيـشرف عـلى بـقـيـة الـتـحـضـيـرات في اإلبــــان.  وقاد
يــوفـوفــيــتش فــريق الــصــفــاقـسـي في اربع مــبــاريـات
رسـمــيـة إذ حـقق لـقب كــأس تـونس بـعـد تــغـلـبه عـلى
الـنــجم الــسـاحــلي بــركالت الـتــرجـيح   4 - 5ويــحـتل
ركـز الـرابع فـي الـدوري التـونـسي الـصفـاقـسـي االن ا

. برصيد ثالث نقاط بعد مرور جولت
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اعلن نادي الصفاقسي التونسي الرياضي  فسخ عقد
ونـتـنغـري نـيبـوشـيـا يوفـوفـيتش بـعـد مرور مدربـه ا
جـولتـ فقط عـلى انطالق الـدوري التـونسي  الـرابطة
الـتونـسـية احملـترفـة األولى. يـوفوفـيتش صـنع اجناز
ـوسم العـراقي بـتتـويجه بـلقب الـشرطـة الـعراقي في ا
ـمـتـاز الغـائب عن خـزائن الـقـيـثارة الدوري الـعـراقي ا
اخلضـراء منذ خـمس سنوات. وذكـر نادي الصـفاقسي
ديـــرة لـلـنـــادي في بيـان رسـمي أن  تـعـلم الهـيـئـــة ا
الــريــــــاضي الــصـــفـــــاقـــسي أنه وقـع فــسخ الـــعالقــة
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قبلة درب عدنان حمد يفصح عن وجهته ا ا

من العـــبــ  واصــلــوا تـــقــد الــفــريق
رة بـاحلـالة االيـجـابيـة  والبـحث هـذه ا

عن  تقد األمور باالجتاه الصحيح.
WO½«u¹b «Ë jÝu «

ويـتواجـه  اجليـران الوسط والـديوانـية
في مــهــمــة يـامـل كل مــنـهــمــا  الــدخـول
بـشـكل أفـضل في الـدوري الذي اكـثـر ما
ـــقــدمــة تــهـــتم الــفـــرق في مــبـــاريــات ا
واحلـرص عـلى عـدم  الـتـفـريط بـالـنـقاط
امــام صـعـوبــة الـتــعـويض  الــتي يـريـد
جتـــنــبـــهــا فـــريق الـــوسط الـــذي ســبق
وخـسر الكثير من نـقاط مباريات اإلياب
وتــأثـر فـيــهـا ومــؤكـد  انه جــهـز نــفـسه
بـانتداب العب أكفاء للدخول بقوة  في
ـا يـكـون مـخـتـلـفـا علـى جمـيع دوري ر
ـتــلك مــقـومـات الــفـرق مع ان الــوسط 
طـلوب  ويـأمل في ان يتـعامل الـفريـق ا
بـــشـــكل أفـــضل بـــدءا من لـــقـــاء الـــيــوم
والــلـعب في ظــروف مـنــاسـبــة تـؤمن له
حتـقــيق الـنــتـيــجـة الـتي يــبـحث عــنـهـا
الـديوانيـة الذي عكس رغبـاه بقوة وقدم
مـبـاريات مـهـمـة وجمع الـنـقـاط في اخر
ــشــاركـة اجلــوالت عــلى عــكس مـســار ا
الـــتي  دومـــا  تــــشـــكل صـــعـــوبـــات في
نـهـايـاتــهـا  وسـيـخـرج الـفـريق صـحـبـة
ـباراة جـمـهـوره الكـبـيـر  لـقرب مـلـعب ا
من اجل الـوقوف مع  الالعـب لتـحقيق
الــنــجـاح األول والــتــطــلع  الى مــشـارك

قوية وواضحة وهو األهم.
 UŽUMB «Ë ŒdJ « 

لـعـبه الـذي تـعـامل معه ويـعـود الـكـرخ 
ا أفـضل الـفرق في بـشـكل جيـد جـدا ر
ذلك وجـمع الـكـثـيـر من الـنـقـاط وجتاوز
أزمــة الـــعــودة لــلــدوري قـــبل الــظــهــور
والــتــحــدي لـــلــفــرق الــكــبـــيــرة بــفــضل
الــتـصـرف اجلــيـد  لــلـمــدرب والالعـبـ
رغم  مـا شـهده الـفريـق من انتـقاالت من
العــبـ لــكـنه  تــعــاقـد مع وجــوه شـابه
يـعــول ان تـقـدم نــفـسـهــا عـبـر مــشـاركـة
الـفـريق ومـا كـسـبه من سـمـعة فـاقت كل
الــتـوقـعــات واحلـال لــلـصـنــاعـات الـذي
تــدارك عــجـــز الــنــتــائـج وجنح الــبــقــاء
لـلمـوسم  الثـالث توالـيا والـعمل لـلبـقاء
من خـالل وجـود العـبـ شــبـاب تـسـعى
لـــلــدفـــاع عن الـــفــريق وحتـــقـــيق هــدف
شاركة حيث البقاء لكن عليه ان يؤمن ا
شـاركة الـتي شكت مـنها مـستـلزمـات  ا

الدارة كثيرا.


