إنكلرتا تتجنب مواجهة أملانيا
يف الدور ()16

حافظت اجنلترا على صدارتها للمجموعة
الثـانيـة بتعـادلهـا مع الـسويـد بهـدفني لكل
منـهمــا لتــواجه االكــوادور يف الــدور التــالي
لـلبـطــولــة وتـتجـنب مــواجهــة أملــانيــا الـبلــد
املـضـيف الـتي سـتلـعب أمــام الـســويــد ثــاني
اجملموعة.
حضـر املبـاراة علــى ملعب كـولـونيـا  45ألف
متفـرج شـاهـدوا بعـد مـرور أربع دقـائق أول
تغيير يف املباراة بخروج مايكل أوين مصابا
ونزول بيتر كراوش.
وسيـطر املـنتخب االجنليـزي على مجـريات
الـلعـب مــن خالل الــضغــط عل ــى املـن ــافــس
واسـتخـالص الكـ ــرات وتقلـيـص امل ـس ــاح ــات
أمـام العبـي السـويــد واللعب علـى االجنـاب
بكـرات سـريعـة مـن خط الــوسط يف الــوقت
الـ ـ ــذي حـ ـ ــاول ف ــيه امل ـن ــتخــب ال ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي
الـوصول ملـرمى اخلـصم عن طـريق إسـقاط
الـك ـ ــرات العـ ــالـي ـ ــة داخل مـن ــطقـ ــة اجلـ ــزاء
االجنليزية .
وبعـد ثالث محـاوالت فـاشلـة للـتسـديـد من
فرانـك المبارد سـدد جو كـول كرة قـوية من
مـســاف ــة  16متــرا ولـكن احلــارس أنــدريــاس
إيسـاكسون جنح يف صـدها وأعقبتهـا ضربة
ح ـ ــرة م ـب ـ ــاشـ ـ ــرة لل ـ ـس ـ ــوي ـ ــد س ـ ــدده ـ ــا ك ـيــم
كالستروم ولكن بعيدا عن املرمى.

وأنقذ احلـارس السـويدي إيـساكـسون هـدفا
م ــؤك ــدا بـتـ ــدخله يف ت ــوقـيـت مـن ــاسـب أم ــام
املهـاجـم االجنليـزي وايـن روني الـذي تلقـى
متريرة سحرية من ديفيد بيكهام.
وهبط أداء مـنتخب السـويد وواجه صعـوبة
يف اخلروج من نـصف ملعبه حتـى الدقـيقة
 33الـتــي شه ـ ــدت اله ـ ــدف االول الجنلـت ـ ــرا
بتـسديـدة قويـة من جو كـول من مسـافة 25
متــرا خ ــدعت حــارس املــرمــى الـســويــدي ..
وبعــدهــا سـيـط ــر االجنلـي ــز عل ــى مجــريــات
اللعـب وأصـيـب الف ــريـق االسكـن ــدن ــايف مب ــا
يشبه الشلل.
وســدد المـبــارد مــرة أخــرى يف يــد احلــارس
وت ــألق رونــي يف الهج ــوم ب ـس ــرعـته وح ـسـن
مراوغته واختياره املكان املناسب.
متـضي الـدقــائق االخيـرة يف الـشـوط االول
وسط سيطـرة إجنليزية وعجـز سويدي عن
الوصول ملرمى اخلصم.
ب ــدأ ال ـش ــوط الـث ــانـي مـن دون تغـيـي ــرات يف
الف ـ ـ ــريقــني ويـ ـ ــشعـ ـ ــر اجل ـم ـيـع بقـ ـ ــوة أداء
املنـتخب االجنليـزي ولكـن الريـاح تأتـي مبا
ال ت ـشـتهـي الــسفـن حـيـث أحــرزت ال ـســويــد
هــدف الـتعــادل يف الــدقـيق ــة  51عن طــريق
الالعب ماركوس ألباك بضربة رأس جميلة
من ركـنيـة لـينـدروت وهـو الهــدف رقم 2000

يف تاريخ املونديال.
وانـتعــشت آمــال املـنتـخب الـســويــدي وبــدت
املـبــاراة وك ــأنه ــا انقلـبـت مـن الـنقـيـض إلــى
النـقيــض حيـث امتـلك الفــريق الـســويــدي
مجــريــات اللـعب وحــاول االجنـليــز بـضــربــة
رأس خارج املرمى عن طريق كراوش.
وتذكـر الفـريقـان أنهمـا ال يريـدان مواجـهة
أمل ــانيــا يف دور الــستــة عـشــر ويــرتـفع إيقــاع
املباراة ويخرج روني وينزل ستيفن جيرارد.
وشهدت الـدقيقـة  72فرصـة كبيـرة للسـويد
عـندمـا سدد كـالستـروم كرة جتـاوزت حارس
امل ــرم ــى ب ــول روبـن ـسـ ــون وأنق ــذه ــا جـيـمـي
كـراجـر بــركبـته مـن علـى خـط املـرمــى كمـا
ت ـص ـ ــدت العـ ــارض ـ ــة االجنلـيـ ــزيـ ــة لـكـ ــرتـني
سددهما الفريق السويدي .
ويف ال ـ ــدق ـ ــائـق الع ـ ـش ـ ــر االخ ـيـ ـ ــرة يح ـ ــاول
املنتخب االجنلـيزي العودة إلـى التقدم من
جـديد على الـرغم من قوة االداء الـسويدي
ومتكـن ستـيفـن جي ــرارد من أحــراز الهــدف
الثاني الجنلترا.
ولكن يف الـدقيقـة االخيـرة من عـمر املـباراة
جنح اخمل ـضـ ــرم هـنـ ــريـك الرسـن يف إحـ ــراز
هــدف الـتعــادل ملـنـتخـب ال ـســويــد لـتـنـتهـي
املـبـ ــاراة العـ ــامـ ــرة بـ ــالـكفـ ــاح والـنـ ــديـ ــة مـن
الفريقني.

حتطم حلم أطفال بريطانيني
يف حضور مباريات كأس العامل
قـال مـدرسـون إن نحــو  450من أطفـال املـدارس من
أنحـاء بـريطـانيـا ضـاعت فـرصتهـم "التي تـأتي مـرة
واحـ ـ ـ ـ ــدة يف الـع ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر"
ملشـاهـدة مبـاراة يف
كـ ـ ـ ــأس الع ـ ـ ــالــم يف
أمل ــانـي ــا الن وك ــال ــة
السفريات املتعاقد
مـعـهـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـشـلـ ــت يف
تزويدهم بتذاكر.
فقـد سـافـر الـصغـار
الـذيـن يبلغ سـنهم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــني  11و15
سنـة إلـى أملـانيـا يف
ح ـ ــافالت ولـكــنهــم
لــم ي ـت ـمـك ـن ـ ــوا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
دخ ـ ــول
املبــار
يات

فكنوريا حتتفي
بزوجها بـ( )5فساتني
لكل يوم مونديايل

الن تــذاكــرهم الـتي تـبلغ قـيمــة بعـضهــا  400جـنيــة
أسترليني ( 748دوالراً) لم يتسن احلصول عليها.
وعنـد عـودتـهم إلـى بـريـطــانيـا قـال املـدرسـون إنـهم
يعتقدون بوجود نوع من االحتيال حرم الصغار من
فرصـة "تأتـي مرة واحـدة يف العمـر" ملشـاهدة مـباراة
يف كأس العالم.
وكـانت مجمـوعة مـن  23صبيـا من مـدرسة مـايفيل
العليـا يف بـورمتــوث بجنـوب بــريطـانيـا سـافـروا إلـى
كولونيا ملشـاهدة مباراة التشيك ضـد غانا يف عطلة
نه ــاي ــة االسـب ــوع ولكـن م ــرش ــد ال ـش ــرك ــة أبـلغهـم أن
التذاكر غير متوفرة.
ومت إبالغهـم بــالـت ــوجه إلــى فــرانـكفــورت مل ـشــاهــدة
مبـاراة البـرتغـال ضـد إيـران وقـبل رحيـلهم أبلغـوهم
عدم وجود تذاكر لهذه املباراة أيضا.
وقـال املـدرس جـيمـس كـولـينـز إن املـدارس يف أنحـاء
ب ــريـط ــانـي ــا دفعـت 64
ألــف ج ـ ـ ـنـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لل ـشــركــة والـتـي
دفعـت لــوكــالــة
تـذاكر لتـوفير
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املبــاراة.وقال
إنـ ـ ــه لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
يـتــضح م ــا
إذا كـ ـ ـ ــان ــت
ال ـت ـ ــذاكـ ـ ــر
سرقت من
تـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
الـوكـالـة أو
إن ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ع ـ ـمـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اح ـ ـتـ ــي ـ ـ ـ ـ ــال
وأن التـذاكر
لـ ـ ـ ــم تـ ـ ـكـ ـ ـ ــن
متوفرة.

ورغــم احل ـيـ ـ ــاة املـ ـ ــرفهـ ـ ــة ال ـتــي
تـعـ ـيـ ـ ـ ـشـهـ ـ ـ ـ ــا كـل مـ ـنـه ــن اال ان
احلف ـ ـ ــاظ علــي 'طـ ـ ــائـ ـ ــرهـ ـ ــا'
صـاحب املاليني ..مـن املعجبني
والدوالرات ..ليـس امرا سهال..
ومؤهالت كـل منهن ال ميكن ان
تكـون مجـرد وجه جـميل وقـوام
رش ــيق ..ال بـ ـ ــد م ــن ان تعـ ـ ــرف
جـي ــدا كـيـف جتعل مـن شـ ــريك
حيـاتهـا العبــا عظـيمــا ..وكيف
تــضع اس ــاسـ ــا لعالق ــة ط ــويل ــة
االمد بينهما.
كـثـي ــرات مـن زوجـ ــات الالعـبـني
يـعـ ـمـل ــن م ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــرات اعـ ـم ـ ـ ـ ــال
الزواجـهـ ــن مـ ــن ال ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
الـفعليـة .وال يـشق لهـا غبـار يف
هذا اجملـال لفيكـتوريـا النجـمة
الـسابقة لفريق سبايس جيرلز
وزوجــة كــابـنت اجنلـت ــرا ديفـيــد

بـيكهــام .ولعـبت دورا مــؤثــرا يف
ق ــراره ب ــاالنـتق ــال الـي صف ــوف
ريال مـدريد .ويحـلو للصحـافة
ان تـطـلق عل ــى فــيكـت ــوري ــا (32
عامـا) والتي تـتمتع بـشخصـية
قـ ـ ــوي ـ ـ ــة لق ــب 'ملـكـ ـ ــة زوجـ ـ ــات
الالعـبـني' وك ــانـت فــيكـت ــوري ــا
التـقت بـيكهــام قـبل نحــو عقــد
واســتغ ـ ــرق االم ـ ــر مــنهـ ـ ــا ثالث
سـ ـن ـ ـ ـ ــوات حـ ـت ــي ادخـلـ ـتـه ال ــي
الـقفــص الـ ــذهـبـي .ول ـ ــديهـمـ ــا
حـاليـا ثالثـة اوالد هم بـروكلني
وروميــو وكــروز .وتقــول تقــاريــر
صحـفي ــة ان فيـكتــوري ــا حمـلت
معها الى املانيا خمسة فساتني
لـليــوم الــواحــد حـيث تــدرك ان

املـونديـال قد يكـون اخر بطـولة
دوليـة كـبيــرة تتـسلـط االضـواء
فيها على زوجها.
والبـ ـ ـ ــد م ــن ان رأس احلـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــة
التــشيـكي ان ــدريه شفـيتـشـنكــو
يـ ــشع ـ ــر ب ـ ــاالم ـت ـن ـ ــان ل ـ ــزوجــته
كـريـسنت التـي لعبـت دورا كبيـرا
يف تخطيط انتقاله من ميالنو
االي ـ ـطـ ـ ـ ــال ــي ال ــي ت ـ ـ ـشـ ـيـل ـ ـ ـس ــي
االجنلـي ــزي مقـ ــابل  30ملـي ــون
ج ـنــيه اس ـت ـ ــرل ـي ـنــي .وت ـ ــرت ـبــط
عارضـة االزياء كـريسـنت بعالقة
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــع اريـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ابــراهـيمــوفـيتـش زوج ــة الثــري
الروسي رومـان ابراهـيموفـيتش
صاحب نـادي تشـيلسي .وخالل

باكيتا مرشح لإلقالة بعد مباراة اسبانيا

دروس

قــد تكـون فـرصــة املنـتخب الـسعـودي ال
تزال قـائمة يف التـأهل للدور الـثاني من
بطـولـة كـأس العـالـم  2006يف االقل من
النــاحيــة النـظــريــة ولكـن ذلك لـم يعــد
يــشغل الــسع ــوديني كـثي ــرا أو احمليــطني
بـالفـريـق واملهتـمني بــأخبـاره خـاصـة أن
الفــريق أضـاع فـرصـتني ســابقـتني أمـام
تونس وأوكرانيـا ومن الصعب أن يحسم
الفـرصـة الثـالثـة ملـصلحته خـاصـة أنهـا
أمام املاتادور االسباني العمالق.

ل ـ ـ ـ ـ ــذلــك أص ـ ـبـح ال ـ ـ ـ ـشـغـل ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاغـل
لل ـ ــسعـ ـ ــودي ــني وامله ـت ـمــني بـ ـ ــامل ـن ــتخــب
الـ ــسع ـ ــودي ه ـ ــو مـ ـســتق ـبـل الف ـ ــريق يف
الفـتـ ــرة املقـبلـ ــة وهل ي ــشهـ ــد تغـيـي ــرات
جـ ــذريـ ــة وأهــمهـ ــا مـ ــا يــتعـلق بـ ــاملـ ــدرب
البـرازيلي مـاركوس بـاكيتـا املديـر الفني
لـلمـنتـخب أو سـيمــر إخفــاق الفــريق يف
البطولة احلالية مرور الكرام.
ولعل بــاكـيتــا ومــصيــره مع الفــريـق من
الـقضـايــا التـي جتتـذب اهـتمـامـا كـبيـرا

خ ــاص ــة أن امل ـسـئ ــولـني عـن كـ ــرة الق ــدم
الـسعـوديـة درجـوا يف الـسنــوات االخيـرة
علـ ــى إقـ ــالـ ــة امل ـ ــدرب أو اجله ـ ــاز الفـنـي
بـ ــالـكـ ــامـل مع كـل إخفـ ــاق بـل أن بعــض
االعـالمـ ـي ــني املـ ـ ـ ــرافـق ــني لـلـ ـمـ ـنـ ـتـخ ــب
ال ـ ــسعـ ـ ــودي يـ ـ ــرون أن امل ـ ـسـ ـ ــؤولــني عــن
الفــريق يـنتـظــرون مبــاراة الفــريق أمــام
أسبــانيـا القـالـة املـدرب بعـدهــا حتـى ال
حتـدث إقـالته يف الـوقت احلـالي مـزيـدا
من التوتر يف الفريق.

كــــرواتـيــــا والـيــــابــــان ىف حـــسـبــــة بــــرمــــة
دخلت كرواتـيا واليابان فى حسبـة برمة حيث أنهما إذا اخفقا
اليـوم فى حتقيق الفـوز على استـراليا والبـرازيل على الـتوالى
فانهما سيقتسمان تذكرة العودة الى بالدهما كما اقتسما من
قبل النقاط "نقطة واحدة لكل فريق".
وذكرت صحيفـة "ليكيب" الفـرنسيـة أن التأهل لـدور الـ  16فى
متنـاول الكـروات أكثـر من اليـابانـيني حيث أن فـرصة الـكروات

نـتـــائج الـــدور االول
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أملــــــــانـــيــــــــا × االكــــــــوادور
بـــولـنـــدا × كـــوسـتــــاريكـــا
انــكلــتــــــرا × الــــســــــويــــــد
الـبــــارغــــواي × تــــريـنــــداد

ميــتلـك جنـ ــوم كـ ــرة القـ ــدم مـن
فـصـيلــة 'ســوب ــر ستــار' شهــرة
ع ــامليــة متـنحـهم املـاليني ولـكن
هـل مي ـك ــن ان يـغـ ـنـ ـيــك امل ـ ـ ـ ــال
والشهرة واجملد عن البحث عن
نصفك احللو؟
االج ــاب ــة ت ــأتـي بـب ـس ــاط ــة مـن
جنـوم مـونـديـال املــانيـا ..فـوراء
كـل منـهم شــريكــة حيــاة يــأنـس
الـ ـيـه ـ ـ ـ ــا ويـ ـ ـ ـسـ ـتـ ـمـ ـتـع مـعـه ـ ـ ـ ــا
بــاخلـصــوصـيــة وســط كل تـلك
االضـ ـ ـ ــواء واالمـ ـ ـ ــوال .وبـع ـ ــض
هـؤالء الالعـبني يحـرص دائمـا
عـلي تـقبـيل خــامت الــزواج بعــد
كل هدف ..تعبيرا عن االمتنان
لـ ـتـلـك امل ـ ـ ــرأة الـ ـت ــي تـقـف وراء
جناحه.
وش ــريك ــات احليــاة لـنجــوم كــرة
الـقـ ـ ـ ـ ـ ــدم اص ـ ـبـحـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ــا
للـصحــافــة بـنفــس القــدر مـثل
ازواج ـهـ ـ ــن .واغ ـلـ ـ ــب زوجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـالعبـني يف العـشــريـني ــات من
عمـرهن وكـثيـرات مـنهن عـملن
ك ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو ممـ ـ ـثــالت أو
مـذيعات تليفزيون او مطربات.

ف ــى الـتـ ــأهل سـتـتـحقق اذا فـ ــازت عل ــى اسـت ــرالـيـ ــا ( 3نق ــاط)
وخسرت اليابان من البرازيل ( 6نقاط).
اما عن فـرصة اليـابان ذكـرت الصحيـفة أن الالعبـني البد لهم
من حتـقيق شــرطني أوال حتقـيق الفـوز علــى البـرازيل وثــانيـا
تعــادل استــراليـا وكــرواتيـا وفـى هـذه احلـالــة األخيـرة سـيكـون
فارق االهداف هو الفيصل.

الـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
ـ
تـــــــشـــيــكـــيـــــــــا × ايـــــطـــــــــالـــيـــــــــا
غـــــــــــــــانـــــــــــــــا × امـــــــــــــــريـــكـــــــــــــــا
الـــــيــــــــــــــابــــــــــــــان × الـــــبــــــــــــــرازيــل
كــــــــــرواتــــيــــــــــا × اســــتــــــــــرالــــيــــــــــا

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ًا

الــــــسـعـــــــــوديـــــــــة × أســـبـــــــــانـــيـــــــــا
تــــــــــــــونــــــــــس × أوكــــــــــــــرانـــــيــــــــــــــا
تـــــــــــــوغـــــــــــــو × فـــــــــــــرنــــــــــســـــــــــــا
ســـــــــــويــــــــســـــــــــرا × كـــــــــــوريـــــــــــاج

6عــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــراً
6عــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــراً
 11مـــــــــــــــســــــــــــــــــــاءً
 11مـــــــــــــــســــــــــــــــــــاءً
6عــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــراً
6عــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــراً
 11مـــــــــــــــســــــــــــــــــــاءً
 11مـــــــــــــــســــــــــــــــــــاءً

فترة املـونديال تنـشغل كريسنت
وهـي عــارضــة س ــابقــة بـتــرتـيـب
استقرارهـا مع زوجها يف لندن.
وكـ ــان شفـيـت ـشــنك ــو وك ــري ـسـنت
ال ــتق ـيـ ـ ــا اث ـنـ ـ ــاء عـ ـ ــرض ازيـ ـ ــاء
جليـورجيـو ارمـاني .وبعـد فتـرة
خـطبـة طـويلـة تـزوجـا يف متـوز
 2004يف مـ ـلـ ـع ـ ـ ـ ــب ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ــف
ب ـ ـ ــالـع ـ ـ ــاصـ ـم ـ ـ ــة االم ـ ـ ــريـكـ ـي ـ ـ ــة
واشنـطن .واطـلق االثنـان علـى
ابـنهـم ــا االول ال ــذي ولـ ــد بع ــد
اربع ـ ــة اشهـ ــر مـن الـ ــزواج اسـم
ج ــوردان تيـمنــا ب ــاسم اسـطــورة
ك ــرة الــسل ــة االمـ ــريكـي م ــايـكل
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوردان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـعـ ـ ـ ـ ـ ـش ـقــه
شفيتشنكو.

عني عىل املونديال
واخرى عىل السليامنية
االنظـار تتجه بعـد غدٍ الـسبت الـى ملعب
مديـنة السليمانيـة حيث يخوض صاحب
ال ــرقم الـقي ــاسي يف احلـصــول علــى لـقب
ال ــدوري الع ــراقـي ال ــزوراء مع الــنجف يف
نهــائـي ف ــرض ان يكــون خ ــارج العــاصـمــة
ألول مـ ـ ــرة يف ت ـ ـ ــأريخ املـ ـ ـس ـ ـ ــابقـ ـ ــة م ـنـ ـ ــذ
انطالقها رسمياً 1974.
واذا ك ــان الـ ــرابح االوح ــد يف خـطـ ــوة نقل
املبـاراة هـو االحتــاد العـراقـي لتجـنبه ايـة
مسؤوليـة تلقى على عاتقه يف حال اقامة
املـب ــاراة عل ــى ملعـب الــشعـب الــدولـي مـن
جه ــة واالبـتع ــاد عـن هـم ــوم الــتفجـي ــرات
والتخلص من االجواء القائظة من جهة
اخ ــرى يـبق ــى اخل ــاس ــر ال ــوحـي ــد يف ه ــذا
النهائي هو جمهور الكرة.
جمهـور الكـرة الـذي انـتظـر هــذا النهـائي
مـن ــذ ثـم ــانـيـ ــة اشه ــر وع ــاي ــش تف ــاصـيل
واح ــداث ال ــدوري بـكل حت ــد واص ــرار رغـم
موجات العنف والتفجيرات املتواصلة.
وعذراً للمونديـال حيث ستنصرف عنه –
مـؤكداً -انظـار الشارع الكـردي لتتجه الى
الـسلـيمــانيـة حـيث يخـوض الـزوراء لقـاء
عنــوانه الـتحــدي بعــد معــانــاة متــواصلــة
تتـصل بـتغـييــر مــوعــد املبــاراة اربع مــرات
ومــن ث ــم الق ـيـ ـ ــام ب ــنقـلهـ ـ ــا الـ ـ ــى مـلعــب
السليمانية.
وممـا ال يـقبل الـشك ان االحتـاد الفــرعي
يف الـ ــسلـيـمـ ــانـيـ ــة سـيـكـ ــون يف مـ ـسـتـ ــوى
الـتنـظـيم واقــامــة ه ــذا اللق ــاء اخلت ــامي
بعيـداً عن ايـة تـأثيـرات قـد تثيـر حفـيظـة
هذا الطرف او ذاك.
وعلـى احتـاد الكـرة ان يـدرك جيــداً حجم
املعـانــاة والظـروف الـسـائــدة يف البالد وان
ال يجعل مثل هذه القرارات التي اقتضت
بنقل ختام الدوري تقليداً راسخاً.
والبــد هنـا ان نـقف عنـد املــوقف املـسـؤول
الدارة ال ــرزواء وسعـيه ــا ال ــى اخ ــراج قـم ــة
خــامتــة املــوسـم مـن مالب ـســات الـتـنـظـيـم
والتـأجيل املتكـرر وموافقـتها علـى خوض
اللقاء.
خليل جليل

