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أعـلن االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم امس الـثالثاء  أن أبـوابه ستـكون مـفتـوحة لالعب الـدولي السـابق علي
وكان رحـيـمـة أعـلن في تـصـريح صـحـفي اعـتـزاله لـعب كـرة الـقدم حسـ رحـيـمـة لـلـعـمل كـإداري أو فـني
نهائـياً. وقال االحتـاد في بيان صـحفي إن االحتاد العـراقي لكرة الـقدم  يتـقدم بالشـكر الى الالعب الدولي
ـمـيز ومـليـئة عـلي حـس رحـيمـة علـى ما قـدمه في مسـيـرته الكـرويـة التي كـانت مثـاالً لالعب اخلـلوق وا
بـاإلجنـازات والتـألق بـعـد إعالنه اعتـزال عـالم كـرة القـدم. وأضـاف أن أبواب االحتـاد مـفـتوحـة أمـام علي
رحـيمـة سـواء في العـمل اإلداري أو الـفني رفـقـة زميـله والنـجم الـسابق سالم شـاكـر وسنـعـمل على إقـامة
مباراة اعتـزالية تليق بـهما مع زمالئهمـا من اجليل الذهبي. يذكـر أن رحيمة لعب في أنـدية القوة اجلوية

وأربيل وأهلي طرابلس الليبي والوكرة القطري والزوراء وتوج مع أسود الرافدين بكأس آسيا 2007.
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حــقــقت مــنــتــخــبــات الــعــراق بــرفع
االثـقــال لــلــرجـال والــنــسـاء لــفــئـات
ـتــقــدمــ والـشــبــاب والـنــاشــئـ ا
ـراكز االولى فـي منـافـسات بـطـولة ا
الـعــرب بــالـلــعــبـة والــتي اخــتــتـمت
فـعــالـيــاتـهــا مـؤخـرا فـي الـعــاصـمـة

ــشــاركـة االردنــيــة عــمــان و
خمسة عشر منتخبا.

وقال امـ سـر احتاد الـلعـبة
الـدكتـور مـصـطـفى صالح ان
ركز منـتخب العـراق حصـد ا
ــتــقــدمـ الــثــاني فـي فـئــة ا
وحــصـد مــنــتــخـب الــشــبـاب
ــركـــز االول فــيـــمــا حـــصــد ا
ــركـز مـنــتــخب الــنـاشــئــ ا
الـــثـــاني وفـي مـــنـــافـــســـات
النساء تمكن منتخب العراق
ــركـز االول في من الــفــوز بــا
ـتـقدمـ لـلنـساء مـنافـسات ا
ــركـــز الــثــاني في وحـــصــد ا
مـنـافسـات الـنـاشـئات بـيـنـما
تـــمــــكن مــــنـــتـــخـب الـــعـــراق
ـركـز لـلـشــابـات من الـفـوز بـا
الـثـالث مـوضـحـا ان اجمـالي
االوسمة التي حصـلت عليها
ـشـاركة مـنـتـخـبـات الـعـراق ا
نافـسات العربـية بلغت في ا
وسـامــا مـلـونـهــا مـنـهـا 119
وســامـا ذهــبـيــا لـلــرجـال 32
و 16وسـامـا ذهـبـيـا لـلـنـساء
وبـــقـــيـــة االوســـمـــة االخــرى
تــــــوزعت بــــــ الــــــفــــــضــــــة

والنحاس.
واضـــــاف صــــالـح ان الالعب
مــحــمـــد اكــرم حـــصــد ثالثــة
اوسمـة ذهبـية في مـنافـسات
فــئـة الــشــبـاب وكــذلك احلـال
بـالـنـسبـة لـزمـيـله عـلي عـمار
الــذي حـــصـــد ايـــضــا ثـالثــة
اوسمـة ذهبـية في مـنافـسات
فــئـة الـشــبـاب وتـمــكن الـبـطل

كرار حسـ من الفـوز بستـة اوسمة
ذهبيـة وبواقع ثالثة اوسـمة في فئة
الـشبـاب ومـثلـهـا في فئـة الـناشـئ

وبــذات احلــصــيــلـــة حــصــد الالعب
عــبــاس حــسـن مــيــر ســتــة اوســمــة
ذهـبـية ايـضـا وبـواقع ثالثـة في فـئة
الـشـبـاب ومثـلـهـا في فـئة الـنـاشـئ

وحــصـد الالعب مــحـمـد عــمـار يـسـر
ثالثـة اوسـمـة ذهـبـيـة في مـنـافـسات
فئـة النـاشـئ وتـمكن زمـيله الالعب
عبد احلـس محـمد من الفـوز بستة
اوســمـة ذهــبـيـة في مــنـافـســات فـئـة
ـتـقــدمـ وبـواقع ثالثـة الـشــبـاب وا
اوسـمــة في كل فـئــة وحـصل الالعب

صــفـــاء راشــد عـــلى ثالثـــة اوســمــة
ـتقـدم ذهـبيـة في مـنافـسـات فئـة ا
وكــذلك احلـــال بــالــنــســبـــة لــزمــيــله
الالعـب ســـــيف عـــــادل الـــــذي تــــوج
بـــثالثــة اوســـمــة ذهـــبـــيــة في فـــئــة
تقـدم واحرز احـمد فاروق ثالثة ا
اوســمـة فــضـيـة في مــنـافـســات فـئـة
ـتقـدمـ وتمـكن زمـيله ا
الالعـب حــســ مــحــمــد
مـــــيـــــخــــان مـن الـــــفــــوز
بـخـمـسـة اوسـمـة مـلـونة
منهـا وسام نـحاسي
تـقدم وثالثة في فئة ا
اوســــمـــــة فــــضـــــيــــة في
مـنـافـسـات فـئـة الـشـباب
واحـرز الالعب لـيث عـبد
الـــكـــر ثالثـــة اوســـمــة
فضيـة في منافـسات فئة
ـتـقـدمـ وكذلـك احلال ا
بالنسـبة لالعب عبد الله
عــبـد الــكـر الــذي تـوج
بــثالثــة اوســمـة فــضــيـة
ايضـا في مـنافـسات فـئة
ـتـقـدم وتـوج الالعب ا
ســـامي حـــامـــد بـــثالثـــة
اوســــمـــــة فــــضـــــيــــة في
مـنـافـسـات فـئـة الـشـباب
وتـــــــمـــــــكن الـالعـب زين
العـابـدين علي من الـفوز
بوسام فـضي وثالث
نــحـاسي في مــنـافــسـات
فـــئــة الــنــاشــئــ وتــوج
الـالعب يــــوسـف ســــعـــد
ســامـي بــثالثــة اوســمــة
ذهبيـة في منافـسات فئة
الـشــبــاب واحـرز الالعب
عــــلـي احــــمــــد بـــــثالثــــة
اوســــمـــــة فــــضـــــيــــة في
تـقدم منـافسـات فئـة ا
وتــمــكـن الالعب مــحــمــد
قــــــــدوري مـن الــــــــفـــــــوز
بـوسـامــ فـضـيـ وثـالث

تقدم نحاسي في منـافسات فئـة ا
واحـرز الالعب مـحـمـد رضـا وسـامـا
فــضــيــا ووســامـــ نــحــاســيــ في
مـنــافــسـات فــئـة الــشــبـاب  وحــصـد
الالعـب سـجـاد مــحـمـد عــبـد الـرضـا
ثالثـة اوسـمـة فـضـيـة في مـنـافـسات
فـئــة الـشـبــاب بـيــنـمــا تـمـكـن زمـيـله
سجـاد عبـد اجمليـد من الفـوز بوسام
فـضي واخـر نـحـاسي في مـنـافـسات

فئة الشباب.
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وتــابع امــ سـر احتــاد الــلـعــبـة ان
الالعبة ايناس محـسن حققت تسعة
اوسمة ذهـبية وبـواقع ثالثة اوسمة
ـــتــقــدمــات في كل فــئـــة من فــئــات ا
والــشــابــات والــنــاشــئــات واحـرزت
الالعـبة اسـراء محـسن سـتة اوسـمة
ذهبـيـة وبواقع ثالثـة اوسـمة في كل
ـتـقدمـات والـشـابات فـئـة من فئـتي ا
وحصـدت الالعبـة ريان لـقمـان ثالثة
اوســـمـــة مـــنـــهـــا وســـامـــا ذهـــبـــيـــا
ووسـامــ فــضــيـ في مــنــافــسـات
ـتــقـدمـات واحـرزت الـالعـبـة هـديل ا
سـالـم سـتـة اوسـمـة فــضـيـة وبـواقع
ثالثـة اوســمـة في كل فـئــة من فـئـتي
ــتــقــدمــات والــشــابــات وحــصــدت ا
الالعـبة رازاوه لـقـمان ثالثـة اوسـمة
تقدمات نحاسية في منافسات فئة ا
وتـمـكــنت الالعـبـة عـذراء مـحـمـد من
الـفـوز بــثالثـة اوسـمـة نـحـاسـيـة في
ــتــقــدمــات وحــصـدت مــنــافــســات ا
زمـيلـتـها الالعـبـة منـاسك عالء سـتة
اوسمـة فضيـة وبواقع ثالثـة اوسمة
ــتــقــدمــات في كل فــئـــة من فــئــتـي ا

والشابات.
وشــارك في مـــنــافــســات الـــبــطــولــة
الـعـربـيـة خـمـسـة عـشـر مـنـتـخبـا هم
العراق واالردن والـكويت والسودان
غرب واليمن وليبيـا وجزر القمـر وا
والــســعـــوديــة وعُــمــان والـــبــحــرين
واإلمـــــارات وســـــوريـــــة ولـــــبـــــنــــان

 . وفلسط
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ــــنـــتـــخـب الـــعـــراقي قـــال مـــدرب ا
األســـــبـق ومـــــدرب نـــــفـط الـــــوسط
درب احلـالي راضي شـنـيـشل إن ا
الـسلـوفيـني سيـرتشـكو كـاتانـيتش
يـــســـيــــر مع أســـود الــــرافـــدين في

االجتاه الصحيح.
وقـــال شــنـــيــشل فـي تــصـــريــحــات
صـحـفـيـة ان كاتـانـيـتش بـدأ يـحقق
ــنــتـخب االســتـقــرار الــكــامل مع ا
ويـعـرف أدواته وكيف يـوظـفـها في

باريات وهذا أمر طبيعي. ا
وأضاف ان بـعد مرور أكـثر من عام
ـدرب مـثـمـرًا وتـظـهر يـكـون عـمل ا
ـسـاته عـلى الـفـريق وبـالـتـالي
جنــد الــيــوم مـنــتــخــبــنـا في
صــــــــدارة اجملــــــــمــــــــوعــــــــة
ــزدوجــة بـــالــتــصــفـــيــات ا
ـــؤهـــلــة لـــكـــأسي آســـيــا ا
والـعالم مـبيـنا ان مـباراة
هــونـغ كــونـغ ســتـــكــون
حاسمة خلطف بطاقة
ــرور لـلــتـصــفـيـات ا
الــــــنــــــهــــــائــــــيـــــة

للمونديال".
وأردف: مهـمة
الـــــــتــــــــأهل
للـمونـديال
صـــعــــبـــة
فــــــــــهـي ال
تـــقــتـــصــر
عـلى فريق
كـرة الـقدم

ـــــــــــدرب بـل وا
عــلى خـطـة مـتـكـامـلـة وعـمل
احتاد ودوري منتظم وأندية
تـعمل بـشـكل دقيق وبـالـتالي
كل هـذا يـنـتج مـنتـخـبًـا قادرًا

على التأهل للمونديال.

ودعـم شـنـيـشل قـرارات كـاتـانـيـتش
في دعواته لالعب الشباب وإبعاد
ــنح آخـــرين وأوضح أنه يـــســعى 
ـمـيـزين فـرصـة لـبـعض الـالعـبـ ا
لـيــكـونـوا نـواة حــقـيـقـيــة لـلـفـريق
وكـذلك احلــال فـيــمـا يـخـص إبـعـاد

. لتزم بعض الالعب غير ا
يـذكـر ان مــنـتـخب اســود الـرافـدين
تــصـدر مــجــمـوعــته االســيــويـة في
ؤهـلة الى تـصفـيـات كأس الـعـالم ا
قطر 2022.

امجد رحيم

ولـو في مــثل هــكــذا وضع يــفـضل
ارتـــــداء لـــــبـــــاس  داخـــــلـي  حتت
الــقـمــصـان     الــقــصـيــرة    الـتي
ظـهــربـهـا العــبـو اجلـويــة والـلـعب
وسط الــــريـــاح والــــبــــرد الـــلــــذين

الـتـصـقـا بـأجـسـاد الالعـب
وهــذه جــوانب يــتـوجب ان
تــأخـــذ بـــنـــظــر االعـــتـــبــار
ويـظـهـر فـيـها دور اإلداري
كـمـا هي حتـصـيل حـاصل
يــــقــــدرهــــا   أي شــــخص
عــنـدمــا يــسـافــر الى بــلـد
أخــر فــمـا بــالك ان يــلـعب
احـــــد اهـم الـــــفـــــرق
الـــــعـــــراقـــــيـــــة
بــــثـــــيــــاب
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خيب فـريق القـوة اجلويـة أنصاره
والشارع الرياضي في  البحث عن
فـوز ثـمـ  يـحـافظ فـيه علـى اماله
في الـبـقاء  واالنـتـقال لـلـدور الربع
ــلك مــحــمـد الـنــهــائي لــبــطــولــة ا
اخلامس  لألنـدية االبـطال  قبل ان
يخرج من البـاب الضيق وتتالشى
أمـاله  بـسـبب األداء الـباهـت  على
ـبــاراة قـبل ان يــخـفق مــدى وقت ا
في تــــــنــــــفــــــيــــــذ  ركـالت اجلـــــزاء
الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة  إمـــام مــضـــيـــفه
مـــولــولــديــة اجلـــزائــر في مــبــاراة
ـلك ضـمن الـدور  16من بــطـولــة ا
التي جرت ليـلة أمس األول االثن
  في اجلــزائـر بــحــضـور جــمــهـور
قــلــيل   وانــتــهت   بــالــتــعــادل من

دون أهــــداف  بــــوقـــــتــــهــــا
األصــــــلـي لـــــيــــــذهب

الـــــفـــــريـــــقـــــان
حلسـمـها  من
خـــــــــــــــــــــالل
ركـــــــــــــــالت
اجلـــــــــزاء
الـتـرجيح
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الحتـتاج
الى تعليق ?
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 وبــــــــــســــــــــبـب األداء
ــتــواضع لــلــفــريق الــذي ا
لعب بـكامل عنـاصره االان التـفكير
بـالـنـتـيــجـة كـمـا يـبـدو اثـر عـلـيـهم
ــبــاراة الـتي بــعـيــدا عن أجــواء  ا
تـركت أثــارهــا عـلى طــرفي الـلــقـاء
لـكـن  اداء اجلـويــة ا كــان شـاحــبـا
وخــارج الــتــوقـعــات بــعــدمــا فـشل
الالعـــبــ من دون اســـتــثـــنــاء في
الــــتـــعــــامل مـع الـــكــــرة من حــــيث
التـسـليم  واالسـتالم وحتقـيق ولو
اقل نسبـة من السيطـرة على الكرة
  امــام انــعــدام الــتــركــيــز وغــيـاب
احلـــمـــاس   فـــيـــمـــا قل اجملـــهـــود
ـل  واقل مـــا الـــبــــدني وفي أداء 
يقال عـنه عشوائي واليـليق بفريق
ـثـل احـداقـطـاب الـكـرة الـعـراقـية
وفي خـطوط تـضم  عـدد من العبي
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة وقـبـلـهـا من ا
مـثـلــتـهـا الــتي فـشـلـت في حتـقـيق
ــنـــافس اخلـــطـــورة عــلـى مــرمـى ا
النـعـدام نـقـل  الـكـرة الى مــنـطـقـته
كــمـا يـجب   وفــشل  في خـلق ولـو
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 وكـل من شــاهــد أداء الــفــريق  في
الــشـــوط األول  عــنـــدمـــا اســتـــمــر
مـدافــعــا والسـبــيل إمــامه  بــسـبب
شـدة وقـوة الـريـاح لـكنـه تمـكن من
اخلــروج بــسالم    قــبـل ان يـفــشل
تــوظــيــفــهــا  لــنــفــسه فـي الــشـوط
الـثـاني كمـا تـوقعـنا  قـبل ان تـميل
الــســـيــطــرة لــلــمــضــيف مع مــرور
الــوقت وشــكـل خــطــورة واضــحــة
ــنــطـقــته اجلــويـة عــنــدمــا انـتــقل 
كـمـا ظـهـرفـي اخر الـدقـائـق عـنـدما
ـــهــاجــمـــ في  اخــتــراق جنح   ا
دفـاعـات اجلـويـة من الـوسط  ومن
ـرر الـكرة اجلـانـبـ عـندمـا اخـذ 
وحـصل عـلى أكثـر من ركـلة ركـنـية
حملـاولـة الـتـسـجـيل وحـسـم الـلـقاء

سـيـلـعـب جـمـيع  مــبـاريـاته خـارج
مــلـعــبه والــعـاصــمـة بــغـداد لــعـدم
وجـود تقـنـية الـفيـديـو لكن الـفريق
قادر ان يحقق ما يخطط له جهازه
الـفـني اذا مـا  لعب بـقـوة وحـماس
وتـركـيز النـه يـعـتمـد عـلـى تشـكـيل
مـــتـــكـــامـل  اليـــنـــقــــصه شيء  مع
حتــسن اغــلب الالعــبــ من فــتـرة
الخــرى فـي ظل  وجـــود الالعـــبــ
ــدرب بـات ـعــروفـ ومــؤكـدان ا ا
يــعــرف بــشـــكل واضح  مــســتــوى
الالعـبــ الـفــني  وتـتــاح له فـكـرة
حتـــقــيق الــتــشــكـــيل الــقــادر عــلى
ـهـمـة والكل خـوض الـلـقـاء ودعم ا
مـطالب بـتقـد األداء اجلـيد الكـثر
من ســـــــبب   مـن خـالل العــــــبــــــ
انــتــدبـوا بــدقــة  ل بــفــضل قـدرات
ـالـيــة األفـضل بــ الـكل الـنــادي ا
حــالــيــا وسـط وجــود الــعــديــد من
ـنافـسة ـشـاركات لـفـرق النـادي ا ا
ـــهــيـــنـــة عـــلى  الـــبـــطــوالت ف وا

احمللية.
 ويـبقى الـشغـل الشـاغل جلمـهوره
هـو ان يـنـجـح الـفـريق في مــهـمـته
الـــتـي يـــســـيـــر فـــيـــهـــا بـــاالجتـــاه
الـــــصــــحـــــيح والن ذلـك ســــيـــــدعم
ــــشـــاركــــة األخــــرى حـــيث دوري ا
إبـطـال أسيـا التـي ينـتـظر ان يـقدم
نـفسه بـ فرق مـختـبرة ومـعتـبرة
ولــهـــا بــاع طـــويل في الـــبــطـــولــة

ذكورة. ا

تــاثـــر بــتــوقـف الــدوري  امــام رفع
لياقة الالعبـ البدنية لكن مهم ان
يـخــوض لـقــاء األسـبــوع  بـســبـعـة
نتـخب  هي من تدعم العبـ من  ا
صــفــوف الـــفــريق  الــذي يــخــوض
مبـاريات جتـريبـية مع فـرق محـلية
ولم تعـلن إدارته عن إقامـة معـسكر
مـثال لـكن مـهـم ان  يـخـرج بـاحلـالة
ـطــلـوبــة  لـكي يــتـمــكن من حـسم ا
ـنـاسـبـة ـواجـهــة  امـام الـفـتــرة ا ا
ــر بـــهــا امــام الـــتــقــدم في الـــتي 
الــبـــطــولــة وظــهــور عــنــاصــره مع
الــوطـــني بــشــكـل  واضح  وتــبــدو
األمـور متـوازنة لـلـفريق الـذي  اعد
نـــفـــسـه  ومـــهم جــــدا ان يـــخـــالف
سـيـنـاريـو لـقـاء الكـويت وحـتى مع
نواذبـيو التي تـقدم فيـها بصـعوبة
ذهــابـــا  رغم الـــوضع الــذي عـــلــيه
الفريق االخر  كـما شاهدناه   والن
مـهـمــة الـفــريق الـسـعــودي لم تـكن
ا لديه من  إمـكانات عالية سهله   
ويــضم عــدد من احملــتــرفــ واحـد
أقطاب الـكرة السـعودية كمـا يظهر
ارشيـفه  مهـما عـلى مسـتوى الـبلد
واســـيــا وهــو االخـــر يــتـــطــلع الى
همـة عبر االسـتفادة من النـتيجـة ا
عـــامـــلي االرض واجلـــمـــهــور والن
فــرقــنـا  احملــلــيـة أكــثــر مــا تـواجه
بـاريـات الفـاصـلة مـشـاكل عنـدمـا ا
ذهـابـا البل   تـظـهـر مـرتـبـكـة حـتى
ــلــعـبــهــا فـمــا بــالك وان الــفـريق

الى حتقيق طموحات اللقب الثاني
  لــفــريق مــتــكــامل فــنــيــا  وعــكس
رضـــاه امــــام ادارة الـــنـــادي الـــتي
جنــحت في تـكـويـن فـريق قـوي من
خالل االنتـدابات الـتي ابرمـتها مع
اضي وسـم  ا ابـرز الالعـبـ من ا
لـتثـمر جـهودهـا في احلصـول على
لـقب الــدوري لـيـمــر الى بـطــولـتـ
خـارجـيــتـ مـهـمـتــ بـعـدمـا بـقي
بعـيـدا  عـنهـا لـفـتـرة غيـر قـصـير ة
ـدربـ األجـانب واالعــتـمـاد عـلـى ا
في قـيادة الـفريق حـيث التـطلع مع
اإلدارة والالعب لتحقيق النتيجة
ـطـلـوبـة فـي لـقـاء الـذهـاب وألنـها ا
مـهــمـة الـذهــاب بـقـيت دومــا تـمـثل
التحـدي لفرقنـا كما حصل لـلجوية
 رغم الـشــرطـة مـدجــجـا بـالــنـجـوم
واالسـمـاء الـتي  يـتـداولـهـا الوسط
الـكروي ومـنـها تـلـعب اليـوم والكل
يسـعى بـجد الى قـيادة الـفريق الى
الـنـتائج االيـجـابـية  خـصـوصا في
البـطولة الـعربيـة التي يحـقق فيها
تقدمـا بعدمـا تمكن من إنهـاء مهمة
الكـويت  بصعـوبة  بسـبب خسارة
مـبـاراة الذهـاب في الـكـويت بـهدف
لـــثـالثـــة قـــبل ان يـــنـــجح فـي اخــر
الوقت في لـقاء اإليـاب كمـا لم يقدم
مـا عــلـيه في لـقـاء ذهـاب الـدور 16
عـنـدما تـغلـب على نـواذيـبو بـهدف
ومن ثـم عــبـــوره بــشـــكل جـــيــد في
الــلـقـاء الـثـاني  ومـؤكـد ان الـفـريق

ـا فـي لـقاء ـذكـور ور في الـلـقـاء ا
العودة  الذي سيقام بالبحرين في
الـــعـــشـــريـن من الـــشـــهـــر الـــقـــادم
وابــتــعــاده في هــذه الــفــتــرة يــعـد
خـسـارة كـبـيـرة بعـد الـتـطـور الذي
ــــنــــتــــخب وكــــان أظــــهــــره  مـع  ا
ـــهـــاري كـــمـــا ــــوذجـــا لالعـب ا ا
شــاهــدنــا تـــأثــيــره فـي مــبــاريــات
نتخب ومهم عودته  الى صفوف ا

نتخب . فريقه وا
ستوى  ومتوقع ان يقدم الـفريق ا
ـنـتـظـر مـنه بـفـضل صالبـة وقوة ا
الـدفـاع   وتـنـظـيم  الـوسط إضـافة
الى وجـــــود هــــداف الــــدوري عالء
عبد الزهـرة الذي كان  وراء خطف
فــــريــــقـه  الــــفــــوز عــــلى الــــفــــريق
ـوريــتـاني  في لــقـاء الــذهـاب مـا ا
ـتلكه ا  سهل من مـهمـة مصـر  و
من مــجـوعــة العــبــ  الـتـي  تـشك
نـتخب الـوطني فضال عن ركيـزة ا
بقيـة األسماء من سبق لـها ومثلت
ـنـتخب  لـفـترات مـخـتلـفة  أي ان ا
الـشـرطـة بـوضع ايـجـابي   في ظل
وجود هذه  اجملموعة من الالعب
منهـا من تطورت  وعكـست نفسها
ـنتخب ـردود اجليد مع ا وقدمت ا
الــوطــني وفـي فــتــرة  تــتــزامن مع
ــهـم الـذي يــقف احلــدث الـعــربي ا
فـيه الــفـريق  عـلـى مـسـافــة قـريـبـة
لـالنـتـقـال للـدور الـنـصف الـنـهـائي
ؤدية بعـدما قطع نـصف الطـريق ا

قـبل ان يــذهب الـفــريـقـان لــلـحـسم
بـركالت اجلـزاء الـتـرجـيـحـيـة التي
ابتسمت للمولودية بأربعة أهداف

. لهدف
 ومـن ابــــرز مالمح الــــلــــقــــاء عـــدم
اســتـــقـــرار الــكـــرة خالل وقت
اللعب وفي تنفيذ ركالت
اجلــــزاء الــــتي اخــــذت
ـقـرر وقــتـا  اكـثــر من ا
وهي أســـاســـا تــشـــكل
ضغطا نـفسيا  على كل
من يــنــفـــذهــا  لــكن هــذا
اليــعــفي  العــبي اجلــويــة من
ـــتــراجع تــقـــد أداء أفــضل من ا
ــولــوديــة الــذي شــاهــدنــاه امــام ا
الذي ظهر  مفككا في الشوط األول
وبـدا بال حـيـلة هـجـومـية ومـبـعـثر
واغـلـب كـراته كـانت تـذهب بـعـيـده
وعشـوائية  ومن دون فـاعلـية  قبل
ان يـلــعب في الـشـوط الـثـاني عـلى
اخــطــاء  كــتــيــبــة الــصــقــور الــتي
تـراجـعـت رغـبـتــهـا من الـتــسـجـيل
ــتــوقع عـنــدمــا لـعب عـلـى عـكس ا
الــفـــريق بــظـــاهـــرة الــريـــاح الــتي
اشـتدت بـعد اكـثر لـكن دون جدوى
ولم جند تأثـيرا لألسمـاء التي كان
يـعـول عـلـيهـا الـفـريـق الـذي يـكون
قدخرج بإرادته بعدما فرط بنتيجة
األرض بــــاربــــيل  الــــتـي انــــتــــهت
بـالــتـعـادل الـســلـبي  لــيـخـرج مـرة
اخرى من نـفس الدوري ومن نفس
ــكــان ولـــكن من مــلـــعب اخــر من ا
الـبـطـولـة لــيـفـرط بـالـبـقـاء  وبـهـذا
الـفـوز سـيلـتـقي مـولوديـة اجلـزائر
ـغـربي في ذهـاب ضــيـفه الـرجــاء ا
الـــدور ربع الـــنــــهـــائي في الـــرابع
ـقبل عـلى مـلعب كـانون  الـثـاني  ا
الشهيد مصطفى تشاكر اجلزائرية
فـــيــمــا تـــلــعب مـــبــاراة اإليــاب في
الـــتــاسع من شـــبــاط عــلـى مــلــعب
مـحـمــد اخلـامس في مــديـنـة الـدار

غربية. البيضاء ا
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 على صـعيـد متـصل يواصل فريق
الشرطة اسـتعداداته  قبل اخلروج
الى الـــســعــوديــة خلـــوض  لــقــائه
ـــرتـــقب  امـــام فــريـق  الــشـــبــاب ا
ــقــبل  الــتي تــقــام عــلى االثــنــ ا
مــلـــعـب األمــيـــر فـــيــصـل بن فـــهــد
بالرياض ضـمن ذهاب الدور الربع
ــلك مــحــمـد الـنــهــائي لــبــطــولــة ا
الـسـادس بـكرة الـقـدم  الـتي انـتقل
اليـها بعد الـفوز ألكـاس على فريق
ـوريــتـاني الــتي جـرت نـواذيــبـو ا
بـالقـاهرة بـخـمسـة  أهداف نـظيـفة
والـــــتي ظـــــهـــــر فـــــيـــــهـــــا الـالعب
امــجــدعــطــوان بــاحلــالــة اجلــيــدة
مـسـجال ثالثــة  قـبل ان يـبــتـعـدعن
الـــفـــريق بـــســـبب اإلصـــابــة الـــتي
ـنـتـخب الـوطني تـعـرض لـهـا مع ا
في خليجي  24التي اختـتمت قبل
ايـام بـقـطـر وسـيـبـتـعـد عن الـفريق

يـــة  الـــتي ابـــتـــســـمت ألصـــحـــاب
األرض الــــذين ســـجـــلـــوا  أربـــعـــة

أهداف لهدف للجوية.
 صــحـيح تــأثـر الـفــريق في أجـواء
الـلـقـاء  الـشـديـد الـبـرودة والـريـاح
إمـام الالعـبـ الذين كـان يـفـترض
ثل من إدارة الـفـريق  ان  حتـسب 
هـكـذا أجـواء وتـقـديـرهـا  قبل
اللـقاء     لكي
يــــــــــــقــــــــــــوم
الـالعــــبــــ
بــــارتـــداء
قـــمــصــان
طـــويــــلـــة
األكـــــمـــــام
عــــلى األقل

يداليات الدهبية جانب من تكر العبي منتحب رفع االثقال با
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طـالب 18 نــاديًــا عـراقــيًــا مـن أنــديـة
ـمـتـازة بـعـقـد مـؤتـمـر عام الـدرجـة ا
ـسابـقـات بـعد لوضع حـد لـفـوضى ا
قرار تمديد تأجـيل منافسات الدوري

متاز. ا
وجاءت الدعوة بسـبب ان األندية تمر
رحـلـة حـرجـة جـراء تـوقف الدوري
دون أن يــحـــدد مــوعـــد الســتـــئــنــاف
سابـقة ما يـضع األنديـة أمام حرج ا
ؤوسسات الـراعية والداعـمة كونها ا
ملـتـزمـة بـعقـود مع الالعـبـ السـيـما
أن يأألندية أنفقت مبالغ مالية كبيرة
والــدوري مــتــوقف وبـــالــتــالي هــنــاك
خسائر مالية البد أن نضع لها حد.
وبـ أن إدارة االحتـاد غـيـر مـكـتـرثـة
ـعـانـاة األنـديـة الـتي تـصـارع الـعـوز
ــالي وبــالــتــــالي اتــخــذت األنــديــة ا
مــوقــفًــا مــوحـــدًا لــوضح حــدا لــهــذا
اجملــهــول مـن خالل مــؤتـــمــر مــوسع
ؤسـسـات الريـاضـية سيـشـارك به ا
واألنـديـة واإلعالم الــريـاضي إلنـهـاء
حـالـة اجلــدل فـيـمــا يـخص مـســابـقـة

الدوري.
وأشار إلى أن أندية الدوري جميعها
ـؤتـمر بـاسـتثـناء متـوافقـة عـلى هذا ا
نـاديي الــشـرطــة والــكـهــربـاء الــلـذين
ثـلهما في مجلس إدارة لديهما من 
االحتـاد وبـالـتــالي اإلدارات امـتـنـعت
عن الـتــوافق الـعـام لـألنـديـة الــداعـيـة

للمؤتمر العام.
ـؤتمـر سيـناقش عددًا من يذكر أن ا
ـهـمـة ولـيس فـقط تـوقف الـقـضـايـا ا

متاز. الدوري ا

راضي
شنيشل
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