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الـــطــريق خلـــوض اولى مــبـــاريــاته في
البصرة في العاشر من تشرين االول.

—c(« wšuð
علـينـا توخي احلـذر عنـد خوض الـلقاء
األول  الكثـر من سـبب بـعد الـفـوز الذي
حقـقـته البـحرين الـذي سـيكـون خصـما
نتـخبات األخرى الـتي تهتم صعبـا  وا
كــثــيـــرا  في هــذا االمــر في طــمــوحــات
كـبـيـرة لـلـتـأهل  وقـد تـكـون أفـضل مـنـا
من حــيث االســتـقــرار الـفــني والــتـوجه
بثقة اكـبر خلوض مـباريات التـصفيات
نـتخبات وفي اجملموعة نـشعر كبـقية ا
اذا مــا قـدمــنـا األداء الــعـالي  وعــمـلــنـا
بــالـطـريــقـة الـصــحـيـحــة سـنــتـمـكن من
ـــشـــاركــة الـــذي طــال حتـــقـــيق هــدف ا
انتظاره قـبل ان ينفذ صبـر  الناس هنا
ـعـنـيـ  عن في ظل الـتـخـبط من قـبل ا
ـنـتخـب  الذي  يـنـتـظـر الـكل ان تـفرج ا
األمـور بـسـرعـة   والـتـوجه بـقـوة نـحـو
دعـمه  وهـو الـقــادر عـلى تـقـد الـعـمل
ـتـلك حـظـوظا فـي جتاوز ـطـلـوب  و ا
مبـاريـاته الثـمان الـتي سـيلـعبـها داخل
مـيــدانه الول  مـرة  وعــلـيــنـا ان نـواجه
ــنــتـخــبـات  بــاهـتــمــام النـهــا تـمــتـلك ا
مقومات اللعب عبـر  عناصر من شانها
ان تـتـحـكم في  مـسـار اجملـمـوعة  الـتي
علـيـها  ان  تـديـر زمام األمـور من  لـقاء
ــــقــــــــــــــبل اخلــــامس مـن الــــشــــهــــر ا
والــسـعي جــديـا وصــــــــــوال لـتـحــقـيق
كـــامـل الـــنـــــــــــــقـــاط وحتـــديـــد مالمح
الـطــريق  نـحـو  االنـتـقـال لــلـتـصـفـيـات
األخرى والـتي ستـكون مـحفـزا خلوض
الـــلــقــاء الـــتــــــــــــالي مع هـــونك كــونك
ــهــمــة امــام العـــبــيــنــا في الــلــحــظـــة ا

البصرة.
ـركــزي لــكـرة ويــقــول عـضــو االحتــاد ا
ثـلـيـة ذي قار الـقدم الـسـابق ورئـيس 
قـــادر شــمـــخي مـــهم جــدا ان يـــتــوصل
ـــــــدرب االحتـــــــاد الـى اتــــــــفـــــــاق مـع ا

كـثيـرا لـيذهب الـالعبـ مـباشـرة لـلعب
ــنــتــخب  قـبـل خـمــســة ايــام عـلى مع ا
افـتـتـاح غـرب اســيـا  في وقت  تـتـطـلب
ـعـاجلـات الـنـفــسـيـة  لـتـغـيـر ـهــمـة  ا ا
ــــا يـــؤدي الى ــــنـــتــــخب   و مـالمح ا
ـقــبل بــرغــبـة وحــالـة خــوض الــلـقــاء ا
وصـوال الى افــضل مـسـتــويـاته في ظل
تـواجـد جـمـيع الالعـبـ والـفـكرة الـتي
ـدرب من خالل زج عدد من تكـون عند ا
الــوجــوه الــواعــدة في مــبــاريــات غـرب
اسيـا لتـقد الـدعم للـفريق  والـوصول
الى حــالـة  مــســتـقــرة بـاالعــتـمــاد عـلى
الالعب احملترف عسى ان يكون الكل
 جاهزين لـلمواجـهة األهم التي تـغيرت
بــعــد فـوز الــبــحـرين  ويــجب الــتــحـلي
بـالـصـبـر  والـتـركـيـز والـقـوة  وهـذا مـا
يــريــده اجلــمــهــور الــذي يــامل بــعــودة
ــنــتــخب الى مــســتــواه  فـي ان يــقـدم ا
مــــبـــاراته  الـــقـــادمــــة  من حـــيث األداء
والـنتـيـجـة   بـعيـدا عن الـضـغـوط التي
هـمة ستـواجه الالعـبـ امام حتـقيـق ا

باراة االولى العتبارات  فنية. في ا
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علينا ان نـعترف ان منـتخبنا وصل في
ــبــاريـات ألفــضل مــســتــويـاته بــعض ا
والــكل يـولي أهــمـيـة لــتـصـفــيـات كـاس
ـكن الـعـالم احلـدث الـكـروي األبـرز وال
ان ننسى اننا لدينا العب قادرين على
ــطــلــوب إمـام أداء ادوارهم بــالــشــكل ا
مهـمـة مخـتلـفة بـجمـيع تـفاصـيلـها  من
ـدرب خالل تـطـبــيق واجـبـات طـريـقـة ا
ـنافـسـات  في هذه الذي يـدرك اهـميـة ا
األوقات  من خالل تغير مجريات اللعب
وان يثـبت جـدارته بعـيـدا عن  كل الذي
واجـهه  ولو لـالن يعـكس شـخـصـية
قـــويــــة واثـــقــــة  كـــمــــا جـــرت
اإلحــــــــــداث مـن دون ان
يـهتـز او  يـتـنازل
امـام  الـكـثـير
من احلـــاالت
 ومــحـــاولــة
احلـــــــــد من
تــــــغــــــيــــــر
نـــــــهـــــــجه
الــــــفــــــني
الــــــــــــذي
يؤمن به
 معتمدا
عـــــــــلى
نـفــسه
فـــــــــي
إدارة
األمــو
ر بــعــد
فــــــــــشل
جتـــربــة
ــــــدرب ا
ـســاعـد ا
مـــتـــاثـــرا
بـتــجــربـته
اإلمـاراتــيـة
والن الــــــــكل
يريـد النـتائج
الـــــــتـي هـي من
تــســاعــد وتــدعم
ـــدربــــ مـــقـــابل ا
انهـاء مهـامهم حتت
أي نـتـيـجـة سـلـبـيـة
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غــطت عـــمــلــيـــة جتــديــد بـــقــاء  مــدرب
نتخب الـوطني لكرة القـدم كاتانيتش ا
على  اإلحداث الرياضيـة احمللية بعدما
اثارت جدال سـعيـا إلصالح األمور التي
شـــابـــهـــا  اخلـــوف والــقـــلق وواجـــهت
ـدو انـتـقـادات واسـعـة بـعـد الـسـقـوط ا
امــام مـنــتـخب الــبـحــرين الــتي أمـاطت
الــلـثـام لــلـحــديث بـاعــلى األصـوات عن
درب والعالقة ما بينه واالحتاد مهمة ا
لكن مهم ان تـنتـهي  باإلبقـاء على نفس
ــنــتــخب ــدرب الى مـــا قــبل  دخــول ا ا
مــبـاريـات  تــصـفــيـات كـاس الــعـالم في
اخلـــامـس من الــــشــــهــــر الـــقــــادم  رغم
اكتـناف االمـور شيء من الـسريـة ومنع
أي طــرف كــان عن احلــديث عــمـا اتــفق
ـدرب  كـمـا أعـلن ذلك عـضـو عـلـيه مع ا
االحتــــاد يــــحــــيى زغــــيـــــر ذلك  قــــوبل
ـتابع ال بل راقب وا بالشكـوك من ا
الـشــارع الـريــاضي في ان يـكــون  الـكل
ـا ارادوا ذلك  وكـان امـام احلـقـيــقـة طـا
حــريـــا بــاالحتــاد  اإلعـالن عن االتــفــاق
ولـلـتـعـرف عــلى تـفـاصـيل الـعـقـد وسط
مطـالـبة في ان  تـكون سـيـاسة الـتعـاقد
ـــدربـــ األجـــانب صـــريـــحـــة مـع ا
ورفع القـيود عن  التـصريح عـنها
حتت أي مـســوغ كـان والــرد عـلى
اجلـــمـــاهــــيـــر الــــتي تـــبــــحث عن
احلــقـيــقـة   مـبــاشـرة بــعـد انــتـهـاء
اجـتـمـاع اربـيل  الـذي شـكل   صـدمة
اخـرى امـام  االمـور الـتي الحتـتـاج الى
تــعـلــيق  وكــان عـلـى االحتـاد ان يــكـون
واضحـا  امام مـطـالبـات اجلمـيع الذين

لم تكن لهم فكرة  في حتديد  اسم
ـــدرب في حتـــد جــديـــد لم ا
يـــعـــبـــر عـــنه االحتـــاد

الـــــــــــذي اكـــــــــــد
انــقـــســامه
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دخل منـتخبـنا الوطـني لكرة الـصاالت معـسكرا تـدريبيـا في محافـظة النـجف األشرف يسـتمر لـغاية الـثالث من آب اجلاري حتـضيرا لـتصفـيات آسيا الـتي ستقـام في البحـرين منتـصف شهر

قبل .  تشرين األول ا
قبـل. من جانبه ذكر عسـكر التـدريبي القـصير يعـقبه معـسكر خـارجي مع مشاركـة في بطولـة ودية تقام في انـدونيسـيا بدايـة شهر أيـلول ا وقال رئيس جلـنة كرة الصـاالت غالب الزامـلي ان ا
ـنتخب ونيل شـرف تمثيلـه في تصفيـات آسيا الفتا إلى أن ؤهلـة الرتداء قميص ا نتخـبنا الوطـني هيثم عبـاس بعيوي أن مـعسكر الـنجف يعد فـرصة حقيـقية الختـيار العنـاصر ا دير الفـني  ا
هارية لالعب لغـرض الوقوف على جاهزية الالعب وإختيار التشكيلة األساسية قبل الدخول في غمار كثفة بهدف رفع اللياقة البدنية وا عسكر يتضمن خوض عدد من الوحـدات التدريبية ا ا

بطولة اندونيسيا الودية التي نبغي من خاللها تأكيد مكانة منتخبنا اسيويا.
ـعسكر الـنجف ضمت 21 العـبا  متـاز مشيـرا الى ان القائـمة األوليـة التي تمت دعـوتها  ـستويـات الفنـية التي افـرزتها مـنافسات الـدوري ا وأوضح بعيـوي انه  اختيـار الالعب من خالل ا
رحلـة الثانيـة من االستعدادات حيث سـيتم تكثيف همة التـي يرتكز علـيها في ا سيـتم تقليصهم إلى 14 العـبا ليكونـوا جاهزين لبـطولة جاكرتـا مؤكدا ان اجلهاز الـفني لديه الكـثير من النقـاط ا

ؤهلة الى نهائيات كأس آسيا وكأس العالم لكرة الصاالت. نتخب بأبهى صورة في التصفيات اآلسيوية ا التمارين وإجراء مباريات ودية تتماشى والبرنامج الذي  وضعه ليكون ا
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اكـد قـائـد الـقـوة اجلـويـة رئيس
الــنــادي الــفــريق الــطــيـار األول
الـــــركن  أنــــور حــــمـه أمــــ انه
يـتــابع مـيــدانـيــا امـور الــنـادي
ونــسـعى لــتـذلــيل الــصـعــوبـات
ـالــيـة بــشـكل مــدروس وبـدعم ا

ـــــــســــــــؤولــــــــ في وزارة مـن ا
الدفاع.

واضـــاف ان ثــــقـــتـــنــــا كـــبـــيـــرة
ـــدرب ايــــوب اديــــشـــو وفي بــــا
اخــتـــيـــاراته مـن اجل تـــهـــيـــئــة
الـفـريق بـشـكل يـلـبي طـمـوحات
اجلـــــمــــاهـــــيــــر الـــــتي نـــــكن كل
االعـتـزاز واالحـتـرام ونـعـتـبـرها
ســـنـــدا وعـــونـــا
لفريقنا الكروي
مبينـا ان الهيئة
االدارية ستحدد
ـنـاسب الـوقت ا
الجـــــــــــــــــــــــــــــــراء
انـــــتـــــخـــــابـــــات
تـكــمــيــلــيـة وفق
الـــقـــانــون. وعن
الــفــوز بــرئــاسـة
الـهـيـئـة االدارية
لـلدورة الـثـالـثة
اوضـح انــــــــنـــــــا
نــشـعـر بــالـفـخـر
واالرتـيــاح لـثـقـة
الــهـيــئـة الــعـامـة
بــــنـــــا ونــــطــــمح
لـــنـــكـــون دائـــمــا
بـخدمـة مـشواره
وتاريـخه الكـبير
بـــــــعـــــــون الـــــــله
اضـــــــــافـــــــــة الى
مـــســــؤلــــيـــتــــنـــا
الــــعــــســـــكــــريــــة
همـة في خدمة ا

قـيـادة الـقـوة اجلـوية واالهم ان
يبـقى االبـــــــداع وأللق شـعارنا
فـي اجملــــــــــال الـــــــــوظـــــــــيــــــــــفي

والرياضي.
من جـــانب اخـــر أخـــتــتـم فــريق
الــقـــوة اجلــويـــة لـــكــرة الـــقــدم
ـقـام في مـعـســكـره الـتـدريــبي ا
بـــيـــروت بـــالـــفــــوز عـــلى فـــريق
االخـاء االهـلي عـالـيـة الـلـبـنـاني
ـــبـــاراة بـــهــــدفـــ دون رد في ا
الــتي أقــيــمت مــســاء اول امس
الــسـبـت. وسـجـل هــدفي الــفـوز
مـــحـــمــد قـــاسـم نـــصــيـف عـــنــد
ن حس من الدقـيقة (59) وأ
ضـربـة جـزاء قـبل نـهـايـة الـلـقاء

ب (7) دقائق. 
وكـان فــريق الـقــوة اجلـويــة قـد
حقق الفوز عـلى فريق طرابلس
الــلــبــــــــــنـــاني بــثالثــة اهــداف
ـــــاضي لـــــواحـــــد الـــــثـالثـــــاء ا
ثله. وتعادل مع النجمة بهدف 

وســـيــــعـــود فــــريق الــــقـــــــــــوة
اجلـــويـــة إلـى الـــعــــراق الـــيـــوم
االثـــنــ عــبـــر مــطـــار الــنــجف
الـــدولي ومـــنـــهــا يـــتـــوجه إلى
ـقدسة حتضيرا مدينة كربالء ا
ــيـة الــكـــــــويـتي ــبـاراة الــســا
ضـــــــــــمـن ذهـــــــــــاب دور الـ(32)
لـبـطـولـة كـأس مـحـمـد الـسادس
لألنـديـة األبـطـال والـتـي سـتـقام
ــقـبل عـنــد الـسـاعـة اخلـمـيس ا

. السابعة مساءً
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نتخب في تصفيات كآس العالم UŠuLÞ ∫ تنتظر اجلماهير العراقية جناحات ا

وجّه االحتـاد االسـيـوي لـكـرة الـقـدم قـبل ايـام كـتـاباً
ـسـابـقات شـن مانـكل مـذيالً بـتـوقـيع رئـيس جلـنـة ا
شاركة اندية الى االحتاد العراقي يؤكد فـيه رفضه 
ــيـــنــاء والــطــلــبـــة والــنــجف في بـــطــولــتي االحتــاد ا
شاركة االسيوي والعـراقي وعدم منحهم تـرخيص ا

ذكورة. نظرا للشكاوى الكثيرة ضد االندية ا
ردود فــعل طـبـيــعـيـة واخــرى مـتـشـنــجـة صـدرت من
ادارات االنـديـة الـثالثـة عـقب وصـول كـتـاب االحتـاد
االسيوي الى االحتاد العراقي .. نـادي الطلبة وعلى
لـسان نـائب الـرئـيس محـمـد الهـاشـمي فسـر رسـالة
االحتـاد االسـيـوي عــلى انـهـا (مـؤامـرة) ضـد نـاديه
وذلك الن رئــــيس الــــنــــادي عـالء كــــاظم وقـف ضـــد
ـيـنـاء االحتـاد فـي مـحـكـمـة الـكـاس .. لـهـجـة نـادي ا
كــانت اقـل حــدة واكــدت انـــهــا عــاجلت الـــشــكــاوى
قدمـة ضدها واهمـها كانت شـكوى مدرب حراس ا
مــرمى فــريق الــنــادي الــســابق الــدولي عــامــر عــبـد
الوهاب .. ونـادي النـجف اكد انهـا ستصل الى حل
قدمة ضده من قبل االحتاد االسيوي في للشكوى ا
ــلــمـوس مـن قـبل ـقــررة  .. الــرد ا ـدة الــزمــنــيــة ا ا
االنـــديــة ســلـــبــا او ايـــجــابـــا عــلى رســـالــة االحتــاد
ـرة ان التراخيص بدات تفعل االسيوي يؤكد هذه ا
الية فعلها في اجبـار االندية على تسوية مـشاكلها ا
بـالـتي هي أحـسن .. واالهم في ردود االفـعـال كان
ـــوضـــوع الــذي وجه تــدخـل مــجـــلس الـــوزراء في ا
ـشاكل تـابعـة ومعـاجلة ا وزارة الشـباب والـرياضـة 
يـناء ـاليـة الـصعـبـة التي تـمـر بهـا انديـة الـطلـبـة وا ا
والـنـجف وذلك بـتـقـد مـنح عـاجـلـة لـهـا تـسـهم في
ـالـيـة الـتي تـمر بـهـا هـذه االنـدية ـشاكل ا مـعـاجلـة ا

منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة.
 لـست مع انــزال الـعـقـوبـة االداريـة عـلى اي نـاد من
االنديـة الثالثـة السـالفـة الذكـر ولكن تـدخل االحتاد
ـــالي عـــلى الالعـــبــ االســـيــوي لـــرفع الـــتـــجــاوز ا
ــدربــ مــحــمـود ومــرغــوب بــالــنــســبــة لالعــبـ وا
ـتـجاوزة تـضـررين من ادارات االنـديـة ا ـدربـ ا وا
ـالية .. الذي اتطـلع اليه هو ان يكون على حقوقهم ا
باب التراخيص محفزا اداريا لكل االندية الرياضية
ـسابـقات التي يـنظـمهـا احتاد كرة التي تـنشط في ا
القـدم للتـحرك بـشكل احـترافي في تخـطيط وتـنظيم
ـالي عـلى حـد وتــنـسـيق وتـقــو عـمـلـهــا االداري وا
ســـواء .. وتــــدخـل االحتـــاد االســــيــــوي او االحتـــاد
الدولي لكرة القدم إن تطلب االمر لصالح الالعب او
نح اجلـانب القـانوني ايـضاً قوة ـتضـرر  درب ا ا
كبيرة كانت غائبة تماما قبل سنوات قليلة خلت في
الي مـفتوحاً العمل االداري وكـان باب (التـجاوز) ا
من قــبل عـــدد من االنــديـــة عــلى حــقـــوق الالعــبــ
ـدربــ .. وال شك ان تـنــظــيم االنـديــة لــشـؤونــهـا وا
ـــعــايــيــر ـــالــيــة عـــلى نــحــو يـــتــفق مع ا االداريــة وا
نحـها فرصة كبيرة لـتطوير ادائها النها االسيوية 
لـن تـبــرم في الحق االســتـحــقــاقـات عــقــود عـمل مع
ــالـيــة وتـلــتـزم ــدربـ فــوق طـاقــتــهـا ا الالعــبـ وا
بـالــتـعـلــيـمـات الـتـي تـضـمن لــهـا انـسـيــابـيـة عــمـلـهـا
وتــفــرغــهــا بــالــكــامل لــتــنــفــيـذ
ـقررة .. ومتـابـعة بـرامجـها ا
ومــــؤكـــــد ان االســــتـــــقــــرار
االداري يـــنــعـــكس ايـــجــابــا

على اداء فرق النادي .

g²O½UðU  vKŽ ¡UIÐù« bFÐ bIF « qO UHð dE²M¹ w{U¹d « Ÿ—UA «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
اوضـح مـــدرب فـــريـق الـــزوراء بـــكـــرة
الـــقــدم حــكــيم شـــاكــر ان حــالــة عــدم
استقرار الفـريق بشكل عام والالعب
بشكل خاص كـان السبب االساس في
اخلـــســارة امــام الــرفــاع الـــبــحــريــني
وفقـدان بطاقـة التاهل لـبطولـة االندية
ــؤتــمـر الــعــربــيــة . وقـال شــاكــر في ا
ـــبـــاراة ان الـــصـــحـــفي الـــذي عـــقب ا
الــرفـاع الــبـحــريـني اســتـحق الــتـاهل
بــــجــــدارة كـــونـه يــــعـــيـش حـــالــــة من
االسـتـقـرار الفـني والـبـدني مبـيـنا ان
العــــبـي الـــــفـــــريق لـم يــــصـــــلـــــوا الى
اجلــاهــزيــة الـتــامــة االمــر الــذي الـقى
بــــظـالله عــــلـى نــــتــــائج الـــــفــــريق في
نـافسة علـى بطاقة الـتاهل. واضاف ا
شـاكــر ان اغـلب الالعــبـ لـم يـأخـذوا
وسم قـسط من الـراحـة مـنـذ انـتـهـاء ا

ــلـمـة واالســتـمـرار عــلـيه  لــكن عـلــيـنـا 
األمــور وتــضــمــيـد جــراحــنــا  بــأقـصى
ــــتـــبـــقي عـــلى ســـرعـــة امـــام الـــوقت ا
مـــبــاراتــنــا مع الــبــحـــرين الــتي تــمــثل
الـتـحـدي  بـعيـنه  وسـط رغبـة الـكل في
ان يتمـكن   منـتخبـنا في جتـاوز حاجز
الـــبـــحــرين الـــصــعـب والــذي ارتـــفــعت
معـنويـات عنـاصره بـعد الـنتـيجـة التي
ـــنـــامـــة عـــاد بـــهـــا مـن كـــربالء   الـى ا
ومـسـتـعد خلـوض الـلـقـاء الـقـادم  الذي
يــتــوجب عــلــيــنـا اخــذ األمــور بــجــديـة
لتـحقيـق  النتـيجـة  وكامل الـنقاط والن
منتخب الـبحرين  عـلى مستوى واضح
ــتــلك العـبــ  مـنــســجـمــ بـعــدمـا و
شـاهدنـا  أدائـهم في نـقل الكـرة  بـشكل
ـرمانـا كما صحـيح والوصـول بسـرعة 
يـؤدون الدور الـدفـاعي بـايجـاب عـنـدما
تــصــدوا لــهـجــمــاتــنـا وحــرمــانــنـا  من
ا حتل من ـشـكـلـة التـي  ر الـتهـديف ا
خالل  حـــضــور الـالعــبــ احملـــتــرفــ
وتشكـيل فريق مـتكامل قـادر على حسم
ـطـلـوب ـهــمـة كـمـا يـــــــــــجـب وهـو ا ا
وعليـنا ان نـلعب بتـركيـز وحماس ومن
دون أخـــطــاء وان فــريـــقــنـــا قــادر عــلى
حتـقـيق االنـتـصـار رغم  الـظـروف الـتي
ـر بـهـا لـكن مـتـوقع ان حتـدث أشـيـاء
مــهــمــة عــنـد تــواجــد جــمــيع الالعــبـ
احملـتــرفـ فــضال عن احملـلــ   والـكل
قـادر عـلى إحـداث الـنـتـيـجـة االيـجـابـية
ــــدرب من خـالل اخــــتــــيـــار وتــــمـــكـن ا
ــــنـــاسـب من خالل دور الـــتــــشــــكــــيل ا
الالعب في  تـقد الـعمل األفضل  من
حــيث تــطـبــيق طـريــقـة الــلــعب وعـكس
مـهـاراتـهم  الـفـرديـة  والزالت ارجـحـيـة
منتخبـنا في عبور حـاجز البحرين  مع
درب البرتغالي التغير الذي  عليه مع ا
 واجــد ان الـفــوارق الـفــنـيـة تــمـيـل لـنـا
كثيـرا بعـيدا عن خسـارتنا نـهائي غرب

لـكن علـيـنا ان نـدعم جتـربـة كاتـانـيتش
الـــذي يـــبـــدو انه مـــدرب حـــازم ومــدرك
لــعـــمـــله رغم حـــمالت الـــهـــجــوم الـــتي
تـعــرض لــهــا مــنــذ يــوم تــســلم مــهــمـة
نـتخب  الذي حـاول البـعض إفشـالها ا
ونــحن هـــنـــا نــعـــيش حـــلم الــصـــعــود
لــنـهــائـيــات كـاس الــعـالـم الـتي التــقـبل
ـدرب  حاليا والن الوقت التقاطع مع  ا
ـــشــاركــة ـــهــمــة  اليـــقــبل اال بـــدعم  ا
وجـــــــدانـــــــيـــــــة مـن االحتـــــــاد واإلعالم
والالعــبـ الـذين يــشـعـرون بــالـفـوارق
ـدرب الــفـنــيـة  مــا بــ عـمــلـهــا حتت ا
ـدربـ احملـلـ  ضمـن فرق ـذكـور وا ا
أنــديــتــهم عــنــدمــا راح الــبـعـض مـنــهم
يطـالب  باإلبـقاء عـلى  كاتـانيـتش الذي
دعـــا الى جـــمع الـالعــبـــ في مـــديـــنــة
ــقــبل  حتــضــيــرا كــربـالء  اخلــمــيس ا
لـلـسـفر لـلـبـحـرين بـكـامل األسـلـحة وان
تـبذل جـهـود مضـاعـفة  لـتـحقـيق الـفوز
في مـباراة تـغـيـرت في كل شيء بـعـدما
تـوقف فريـقـنا فـي احملطـة األخـيرة  من
بطولة غرب أسيا وأهمية خوض اللقاء
األول من خـالل الالعـــبـــ احملـــتـــرفــ
واحملــلــيــ واالســتــعــانــة  بــأصــحــاب
اخلبـرة  حملـاولة الـسيـطـرة على مـلعب
ـنـامـة واخلـروج بـفـوائـد الـلـقاء األول ا
ومهم ان يسـتهل بـالفوز  وعـلى الفريق
ان  يـتـعـامل بـفـطـنـة وذكـاء مع الـفرص
الن خـــســارتــنــا  من الـــبــحــرين جــاءت
ببـطولـة جتـريبـية  لـكن علـينـا التـعامل
مع االمـور الـرسـمـيـة  التـي حتتـاج الى
ــعـنــيــ وحـتى بــذل كل اجلـهــود من ا
اجلمـهور وأهـميـة  مرافـقة الـفريق عدد
ـساندته هـناك عبـر تام الـسفر منهم 
من اجلـهــات احلـكـومـيـة  لــتـعـزيـز ثـقـة
الــــفـــريـق ودور الالعــــبـــ فـي تـــقـــد
ــهـــمــة ــســـتــوى  الـــفـــني   لــوضـع ا ا
باالجتاه الصـحيح من خالل  احلصول
عــــلى كــــامل الـــعـالمـــات الي ســــتـــؤمن
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مـجددا عـبـر تنـاقض الـتصـريـحات  في
وضع اليحـتمـل  في تامـ أجواء فـترة
اإلعداد  التي حتتـاج الى  مفردات عمل
امـام اخـطـر وأصـعب مـهـمـة  عـلـيـنا ان
ـهمة التي حتتاج نستغلـها كما يجب ا
نـتخب الى دعم اجلمـيع واعـادة بنـاء ا
درب بشكل متـكامل عقب االبـقاء على ا
ـطـلــوب  بـعـدمـا الـســلـوفـيــني   وهـو ا
كـانت هـنالـك أصوات مـعـارضـة لـبـقائه
والــتـخـلـص مـنه في  تــصـرف مــتـسـرع
ـنـتخب من االحتـاد   لتـعم الـفوضى وا
في حـيـرة من امــره ومـا زاد الـطـ بـله
هـــو ســـفـــر فـــرق الـــزوراء والـــشـــرطـــة
ـرتـكـز ــثل العـبـيـهـا ا واجلـويـة الـتي 
نـتخب وهـذه مشـكلـة تواجه لتـشكـيل ا
ـدربـ  واإلعـداد علـى حد الالعـبـ وا
السواء خصوصا وما رافق الدوري من
فــــــــــشـل واضح
بـــــعــــدمــــا
تاخر

اضي مشـيرا الى ان الهدف احمللي ا
ــــشـــاركــــة في الـــبــــطـــولـــة االول من ا
متاز العربية هو االستعداد للدوري ا
لــلــمــوسم اجلــديــد. واكــد ان اجلــهــاز
الــفــني والالعــبــ عــازم عــلى تــقـد
وسم اجلـديد سـتويـات في ا افضـل ا
لرفع اسم النادي ومصاحلة جماهيره
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تــأهل نــادي الــرفــاع الــبــحــريــني الى
البـطولة الـعربيـة بعد حتـقيقه الـنقاط
الـكـامـلـة اثـر فـوزه الـثـالث عـلى نـادي
الـزوراء الـعـراقي. وكـان الـشوط األول
مـــتـــكـــافـــئًـــا تـــمـــامًـــا من حـــيث األداء
واحملـاوالت حـيث أهدر كال الـفـريـق
عــــددًا مـن الــــفــــرص رغـم أن بــــدايــــة
باراة شهـدت أفضلية نـسبية لفريق ا
الـــزوراء. لــكـن ســرعـــان مــا اســـتــعــاد

الــرفـــاع الــغــربي تــوازنـه وتــمــكن من
تــهــديـد مــرمـى الـزوراء عــبــر الالعب
سـيـد هـاشم ومـحــاولـة أخـرى لـكـمـيل
حــســان. وأهــدر عالء عــبــاس أخــطـر
فرص الـزوراء ورد احلـارس تسـديدة
الالعـب حــســ عـــلي ومـــرت رأســيــة
مــهـنــد عـبـد الــرحـيـم فـوق الــعـارضـة.
وجنـح الــــرفـــاع فـي زيــــادة الـــضــــغط
الـنـفـسي عـلـى الزوراء بـاحلـفـاظ عـلى
شــبـاكه والــلـعب بــطـريــقـة هــادئـة ألن
الــتــعــادل كــان كـافــيــا لــفــريق الــرفـاع
خلــطف بـــطــاقــة الــتــأهل. لــكن مــدرب
فـريق الــرفــاع جنح في احلــفــاظ عـلى
تـوازن الفـريق فيـما جلـأ حكيـم شاكر
للزيـادة الهجـومية دون فـائدة فأضاع
عماد مـحسن كرة خطـرة. وفشل مهند
عـبــد الـرحــيم في تــرويض كــرة عـلى
ــرمى فــيـمــا أهـدر بــعـد يــاردات من ا
ســيـــد هـــاشم انــفـــرادًا تـــامًــا لـــفــريق
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وفي الـــدقـــيـــقـــة 83 اســـتـــغل مـــهـــدي
درويـش خـطــأ حــارس مــرمى الـزوراء
فـــهــد طــالب الــذي أخـــطــأ في إبــعــاد
الـــكـــرة الــتـي نـــفـــذت من ركـــلـــة حــرة
لتـصدم بجسـم مدافع الزوراء وتـتهيأ
أمـام درويش الـذي لم يـتـأخـر في هـز
الـشـبـاك ويـخـطف الـهـدف الـذي بـصم
من خالله الفريق البحرين على بطاقة

رور إلى دور الـ32. ا
ورفع الـرفــاع رصــيـده إلى الــنـقــطـة 9
فـيـمـا رفع احتـاد طــنـجـة رصـيـده إلى
الـــنــقـــطــة  6بـــفــوزه عـــلى هــورســـيــد
الــصـومــالي بــنـتــيــجـة (1-6) وجتــمـد
رصـيـد الـزوراء عـنـد الـنـقـطـة الـثـالـثـة

القوس والسهم تنتظر الدعم احلكوميوهورسيد بدون نقاط.
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ـركـزي لـلقـوس والـسـهم بأنه افـاد االحتـاد الـعراقي ا
يـنتـظـر تـخصـيص االمـوال الالزمـة لـتـضيـيف بـطـولة
االندية الـعربية لـلعبة في الـعراق.وقال رئيس االحتاد
ـقــرر ان يـضـيف ــشـهــداني انه من ا ـركــزي سـعـد ا ا
قبل بطولة االندية العربية العراق خالل شهر ايلول ا

للقوس والسهم في محافظة السليمانية.
ـشــهـداني ان االحتــاد لم يـحــصل حلـد االن وأوضح ا
على االموال الالزمة لتضييف البطولة العربية مبينا
ــشــاركــة ان الــوفــود الــعــربــيــة ابــدت رغــبــتــهــا في ا
بالـبطولـة ونحن بـانتظـار تخصـيص االموال من قبل
وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة القـامـتـهـا بـأفـضل صـورة

كنة.

نتخب العراقي مدرب ا
بكرة القدم 

جانب من لقاء الزوراء مع الرفاع البحريني في دوري ابطال العرب
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