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الـدوري رغم الفـوارق الـفنـيـة التي يـعول
عــلــيه نـاظم شــاكــر الـذي يــقـدر طــبـيــعـة
شـاركة إمام فـريق اختلـفت عليه كـثيرا ا
قـبل ان يــخـطف أصــحـاب األرض نــقـطـة
مـهمـة مـعـوال على خـبـرة د صالح راضي
بعـد االستـعانـة به من اجل إنقـاذ الفريق
الـذي يعـاني كثـيرا وبـات مهـددا في ترك
سـابـقة  14نـقـطة قـبل ان يـدفـعه كربالء ا
للموقع األخير وسط معاناة حقيقية 
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وخـرج الــنـفط وضـيـفه نـفط اجلـنـوب كل
منـهـما بـنـقطـة اثـر تعـادلـها الـسـلبي في
الـلـقـاء الذي ضـيـفه مـلـعب الـنـفط لـيـرفع
أصـــحـــاب األرض رصــــيـــدهم الى  49في
ا موقـعهم الرابع في نـتيجـة اتت خالفا 
كـان يـقـوم به الـفـريـق في الـهـيـمـنـة عـلى
مـبـاريـات األرض الـتي كــاد ان يـفـسـدهـا
نـفـط اجلـنـوب الــذي تـأثـر فـي الـنـتــيـجـة
ليتراجع سابعا  36لكنه استمر في تقد
نـفــسه مـنـافــسـا وهـو األخــر شـانه شـان
ــيــنــاء والــبــحـــري تــأثــروا في نــتــائج ا
الذهـاب هذه اجلـولة بعـدما فـشل الثالثة

في حتقيق الفوز
 UŽUMBK  ÕU$

وجنح الــصـنـاعـات في إحلـاق اخلـسـارة
بـنفط مـيسـان بهـدف لـواحد في نـتيـجة
طـيبـة للـفـريق الطـامح بالـبقـاء الذي رفع
رصـيد ه الى  26عـلى بعـد ثالث نـقاط من
الــطالب في وضـع يـظــهــر مــقــبــول بــعـد
درب عماد عودة التحول الذي يـقوم به ا
عـبـر الـتـعـاون مع الالعـبـ والـكل يـخدم
الكل من اجل دعم الفريق الساعي النهاء
ـوسم والبـقاء فـي الدوري الـتي دخلـها ا
الول مــرة في وقـت تــلــقى نــفط مــيــســان
اخلـسـارة الـثالـثـة مـنذ انـطالق مـبـاريات

لعبه  رحلة الثانية اثن  ا

ـرحـلة وتـراجـعـت نـتائـج الـسـماوة مـع ا
ـيـدان احلـالــيـة بــعـدمـا تــلـقى خـســارة ا
الـثـانــيـة امـام الـكـهـربــاء بـهـدف لـهـدفـ
وقـبــلـهــا بـنــفس الــنـتــيـجــة من مـيــسـان
ــشــاركـة فـي أصـعب لــيــواجه مـشــكــلـة ا
ــنــافـــســة و مع افـــتــقــاد رهــان أوقــات ا
مهددا األرض والتـراجع خامس عـشر  22
من فــريـقـي الـبــحـري واحلــســ بـعــدمـا
فــرض الــكــهــربــاء الــنــتــيــجــة والــعــودة
بفوائدها حيث التقدم موقعا قبل العودة
لــلــتـوازن بــسـرعــة مــتـجــاوزا خــسـارتي
النجف والطالب والن خالـد محمد صبار

اليريد تضيع النقاط بعد اكثر
n−MK  ÕU$ 

وواصـل الـــنــــجـف حتـــقــــيـق نـــتــــائــــجه
خــصــوصــا في مــعـلــبه وبــ جــمــهـوره
عـنـدما تـفـوق على الـبـحري بـهـدف دون
رد لـيــرفع رصـيـده الى  41نــقـطــة بـفـضل
تصاعد أداء الالعب في الفترة احلالية
ـوقع اخلـامس الـتي مــنـحـته الــتـقــدم وا
وتـوسـيع الـفـارق مع الـكـهربـاء إلى أربع
نـقاط مـحقـقـا الفـوز الثـالث توالـيا وسط
ـا يـقـوم به تـرحـيب جــمـهـوره الـكـبــيـر 
نـافسـة وأهـميـة مواصـلة الالعـب فـي ا
ـذكـور حـيث تـطور االمـور عـلى الـنـحـو ا
الـهــجـوم وتــعـزيـز الــدفـاع مـنــذ خـسـارة
اجلـويـة بـهـدفـ ألربـعة قـبل ثالث ادوار
ـتـأخـر ــوقع ا فـيــمـا بـقي الــبـحـري في ا
ـهمة عبر سابع عشـر ويحتاج الى دعم ا

التعويل على مباريات البصرة
uš«“Ë ¡UMO*« ‰œUFð

يناء بتعادل بطعم اخلسارة إمام وعاد ا
ـوقـعه الـثـامن 35 زاخـو بـهـدف لـيـبـقى 
وتظهر احلاجة الى التعامل مع مباريات
الـذهــاب من دون االعــتــمـاد عــلى نــتـائج
الـبــصــرة عــنــدمـا فــشل بــعــبــور مــتـذيل

االمــور قـبـل لـقــاء الــذهــاب وان التــشـكل
ـهمة التي التظـهر سهلة حتى عقبة مع ا
لـقـاء األرض مع ظــروف الـلـعـب وتـأثـيـر
اجلـوية الـذي يقـدم مسـتويـات عالـية من
خالل األســمــاء الــتي تــؤدي مــا عــلــيــهـا
وتعزز مسيرة االنتصارات حيث التحول
الهجومي الواضح  44فيما جتـمد رصيد
ـوقع الـعـاشـر في نـتـائج األمـانة  32في ا
مـتبـايـنـة بـعـد تـلقي اخلـسـارة الـتـاسـعة
التـي التنسـجم مع إمكـاناته الـعالـية وما

موجود من وجوه واعدة
»öD « vKŽ ¡öÐdJ  “u

ـــوسم وحـــقـق كـــربالء أفـــضل نـــتـــائج ا
ـــة الــطالب حتت بــعــدمـــا جنح في هــز
أنـظـار جـمـهـورهم فـي الـشـعب لـيـضـيف
فـاضـل عـبـد احلـس فـي عـودة تـدريـبـية
منـتجـة ثالث نقاط غـاليـة ليرفع الـرصيد
الى  17نقطة وليهرب فيها من ذيل السلم
وتـركه لـزاخــو في نـتـيــجـة جـاءت خـارج
ـر فيـها ـشاركـة التي  الـتوقـعات امـام ا
الـفريق الـذي تـعرض  16خـسارة مـخـيـبة
مـنــذ بـدايــة الـدوري لــكن قـبل ان يــحـقق
ـوقع في الـتـحـول من حـيث الـنـتـيـجة وا
خـطـوة مـهـمـة يـأمل تـعـزيـزهـا في الـدور
تراجع القادم عنـدما يستقـبل السماوة ا
سـعـيـا لـتحـقـيق الـبقـاء واالهم ان يـظـهر
كــربالء حتـت ســمـاء الــعــاصــمــة لــلــمـرة
الـثـانـيـة بـعـد األداء اجلـيـد إمـام الـزوراء
ومهمة البقاء التظهـر سهلة لكنها ليست
اضي قبل وسم ا مستحيلة كما حصل ا
ـرة على ان يـظهـر تـأثيـر النـتـيجـة هذه ا
الـعالقـة مـا بـ إدارة الـطالب واألنـصـار
الـذين نـفـذ صـبرهـم بعـدمـا خـيب امـالهم
ــوقع الـثـالث بـاخلـســارة الـقـاســيـة في ا
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ـعـروفـة ودعـمـهـا من الـهداف عـنـاصـره ا
مــهــنــد عــلي أفــضل انــتــدابــات الــفــريق
ــوسم احلــالي بـرصــيـد  14هـدف ولالن ا
تـدار االمـور بــشـكل جـيـد بــفـضل جـهـود
عـنـاصـر الــفـريق وطـمــوحـات الـلـعب من
ـثل اكــبــر احلــوافـز اجل الــلــقب الــذي 
لــلـوصــول إلـيه قــبل ان تـشــكل الـشــرطـة
اخلطـورة الكـبيـرة التي ينـتظـر األنصار
ان تتحقق الصـدارة ويرونها األول ألنها
هي مـن تــدعـم االمـــور واألخــذ بـــهـــا الى
وسـم حيث الـلـقب فيـما هـدف مـشاركـة ا
وقع السابع عشر تراجع فريق احلس 
إمام تـداعيات النـتائج في أخـر مبارات
واحلـــاديـــة عــــشـــرة فـي الـــدوري واخـــذ
يــواجه صـــعــوبــات حـــقــيــقـــيــة وحتــمل
مـبـاريـاته مـؤشــرات اخلـطـر امـام مـهـمـة

البقاء
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وقـاد امجـد راضي اجلـوية الى فـوز مهم
عـلى األمـانـة بـهــدفه الـذي جـاء من ركـلـة
سلسل جزاء د 45ليضيف انتصار جديد 
نـتـائـجه اجليـدة وتـعـزيز مـوقـفه وتـبادل
مـوقـع الـوصــافــة مع الـشــرطــة ومـهم ان
ـذكورة قـبل لـقاء الـفرق تـاتي الـنتـيجـة ا
مع العهد اللبناني التي ستجري بعد غد
الــثالثـاء وان يــدخــلـهــا بـهــذه الـروحــيـة
واحلـفـاظ عـلى مـسـتـوى االداء والـظـهور
الــقــوي و عــكس حــالــة االنــســجــام ومن
األفــضـل ان تــظــهــر صــفــوفه قــويــة وان
يـعـكس الـفـريق قــوته لـلـدفـاع عن الـلـقب
احمللي بعد رفع رصيده الى  54نقطة

و يـكـون اجلويـة قد انـتـقل من الـعاصـمة
الى كربالء بـثقة كبـيرة للـدفاع عن اللقب
األسـيــوي والـتــطــلع الى الـثــالث في ظل
تــشــكــيـل مــتــجــانس ســـيــكــون مــطــالب
بـالـفوزالهـميـة نـتيـجـة األرض في تعـزيز
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واصل فــريق الــزوراء تـمــســكه بــصـدارة
ـمـتـازة بــكـرة الـقــدم اثـر عـودته الـفــرق ا
ـهم الـذي حـقـقه عـلى أصـحـاب بـالـفـوز ا
األرض الــــديـــــوانــــيــــة بــــثالثــــة أهــــداف
لواحد تناوب على تسجيلها عبد الرزاق
فسـتون د 13وحس علي  67ومهـند عـبد
الرحيم فيما سجل للمضيف محمد حا
د 69في اللـقاء الذي جـرى نهايـة األسبوع
ــــاضي ضــــمـن مـــواجــــهــــات اجلــــولـــة ا
اخلـامـسة والـعـشريـن ليـرفع رصـيده إلى

نقطة محققا الفوز السابع عشر في 58
أفــضـلــيـة بــ اقـرأنـه جـمــيـعــهم قـبل ان
وقع الـثامن يتـجمـد رصيـد االخر 20في ا
ـذكورة يـكون الزوراء عـشر وبـالنـتيـجة ا
قـــــد واصل مـن جتــــاوز جـــــمــــيـع مالعب
احملـافظـات لالن من دون خـسـارة قبل ان
يعود لسكة االنتصارات في مهمة لم تكن
سهلة يأمل ان يصـالح فيها األنصار بعد
الــذي حـــصـل في إعـــقـــاب الــتـــعـــادل مع
كن البـحري في تصـرف غير مقـبول وال
ان يــــــــــحــــــــــصـل حتـت أي مــــــــــســــــــــوغ
ـطــلـوب ردع بـعض احملــسـوبـ كـان وا
عــلـى جــمــهــور الــفــريق بــعــد ان  نــقل
بعض العـبي الزوراء بـسيـارة نقل العبي
البحري خشيـة تعرضهم العتداء البعض
تهورين في عمل مؤسف جدا من هؤالء ا
ويـعــود إلى تـكــرار حـاالت الـشــغب الـتي

استمرت تمر دون ردع
ـتـصـدر السـتمـرار بـصـنع والـفـوز مـنح ا
االنــتـــصــارات الــتي مــهـــكم ان تــاتي من
مالعـب احملـــافـــظـــات الي الزالت تـــشـــكل

عقبة امام الفرق اجلماهيرية
ويـرى جـهاز الـفـريق الفـني أهـميـة الـفوز
وبـهـذا الـعـدد من األهـداف امـام تـغـيـرات
ـنــافــسـة عــنــد مـواقع بــاتت تــشــهـدهــا ا
ـــؤخــرة عـــلى حــد الـــســواء ــقـــدمــة وا ا
والسـعي الى تعزيـز الصدارة عـبر اللعب
ـدرب إمام والـتـقـدم وإتـبـاع تـوجـيـهـات ا
الـــعالقـــة مع اجلـــمـــهـــور الـــتي اهـــتــزت
بــــــــــاخلـــــــــــروج مـن كـــــــــــاس االحتــــــــــاد
األســيـوي وفــقـدان بــحـدود عــشـر نــقـاط
ـهمـة أصـعب من أي وقت ما جـعلت من ا
زاد من إطـــمــاع الـــشــرطــة واجلـــويــة في
ـــــوقـع األول فــــــيـــــمــــــا واصل خــــــطـف ا
ـيدانية ما زاد من الديوانيـة انتكاساته ا
مخاوف جمهوره الـذي ا تنتبهم الشكوك
تدني بعد تلقي في البقاء امام الوضـع ا
اخلسارة اخلـامسة عـشرة وثاني اضعف

دفاع
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ورفع الــشــرطـــة رصــيــده الى  55بــفــضل
نـتــائــجه االيــجـابــيــة وتـشــديــد مالحــقـة
الـزوراء بـعـد الـفـوز الــكـبـيـر الـذي حـقـقه
على فـريق احلسـ بثالثـة أهداف جاءت
عن طريق مهـند علي 47و 59وأضاف علي
فــائــز الــثـالث  64ويــرى األنــصــار االمـور
ـدرب والالعـبـ عـبـر تـسـيـر بـرغـبـتـهم ا
ـفـارز لـلـواجـبات تـقـد األداء وتـنـفـيذ ا
كـمــا يـنــبــغي وفي وضع مــهم مع ازديـاد
احلــاجـة لـلــنـتــائج عـبـر الــسـيــطـرة عـلى
نافـع منهـا وأصبح ـباريات وحتـقيـق ا ا
رحـلـة األولى وتـدعيم الـيـوم أفضل مـن ا
الـهــجـوم األفـضل بـ الـكل  45وهـذا امـر
مــهم ان يــشــهــر الــسالح الــهــجــومـي مـا
شــجـع الــفــريق عــلى مــواصــلــة حتــقــيق
الــنـتـائـج وهـذا أمـرا مــهـمــا عـبــر جـهـود
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نتخب الـوطني في اجملموعة الرابعـة الى جانب إيران وفيتنام ـدينة دبي عن وقوع ا أسفرت قرعة كأس أ آسيا  2019 والتي سُحبت اول امس اجلمعة 
نتخب األسترالي واليمن. ووضعت القرعة اإلمارات مستضيفة البطولة في اجملموعة األولى مع تـايالند والهند والبحرين. كما أسفرت القرعة عن وقوع ا
حامل اللـقب باجملـموعة الـثانـية إلى جانب  3منتـخبـات عربـية وهي سوريـا وفلـسطـ واألردن. وضمت اجملمـوعة اخلـامسة  3 منتـخبات عـربيـة أيضًا هي
نتخب العماني باجملموعة السادسة إلى جانب الـيابان وأوزبكستان وتركمانستان فيما خلت السعودية وقطر ولبنان إلى جانب كوريا الشمالـية ووقع ا
ـركزين األول والـثاني من كل . وسيـتأهل صـاحبا ا اجملمـوعة الـثالثـة من أي منـتخب عـربي حيث ضـمت كوريـا اجلنـوبيـة والصـ وقيرغـزستـان والفـلبـ
ـنـتخـب اإلماراتي مع نـظـيره بـاراة االفـتـتاحـيـة ب ا مجـمـوعـة لدور الـ  16يضـاف لـها  4 منـتـخـبات حـقـقت أفضل مـركـز ثـالث في كل مـجمـوعـة. وستـكـون ا

البحريني يوم  5 يناير/كانون ثان 2019 .
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 حـلـقت نوارس نـادي الـزوراء عـالـياً

بي في سـماء مـلعب نـادي عـفك االو
ـضـيف فـريق نادي إثـر فـوزه عـلى ا
الديـوانية في مـباراة صـعبة ومـهمة
وكانت عبـارة عن مفتـرق طرق حيث
ـصـاحلـة إن الـزوراء يـسـعي لـلـفـوز 
ـباراة لـعب ا جـمهـوره الـذي رافـقه 
والـعــودة الجـواء االنـتــصـارات بـعـد
نـــزفه لـــلـــعـــديــد مـن الـــنــقـــاط خالل
ــبــاريـــات الــتي خــاضـــهــا أخــيــراً ا
والــديـوانـيـة نـزل لـلــمـلـعب بـطـمـوح
الـــهــــروب من قـــاع تــــرتـــيب جـــدول
الدوري وهو متسلح بعاملي االرض
ـبـاراة واجلــمـهـور اال ان نــتـيـجــة ا
أشـارت عن فوز مـهم لـفـريق الزوراء
ــبـــاراة الـــتي أدارهــا احلـــكــام في ا
سـالم عـامـر و كـرار احـمـد و حـسـ
كـاظم واحــمـد مـجـيـد وجنم سـلـيـبح
مشرفاً وهي ضمن منافسات اجلولة
ــرحـلـة الــثـانـيـة من الــسـادسـة من ا
ـمــتـاز وحــظـيت الــدوري الـعــراقي ا
بحـفاوة جـماهـيريـة كبـيرة . الـشوط
االول ..منذُ الـدقائق االولى للـمباراة
كانت مـساعي الفـريقـ واضحة في
خــطـف الـــنــقـــاط الـــثالثـــة من خالل
ـسـتمـر لـلـهجـمـات وكانت الـتـبادل ا
كــفـة الــديـوانــيـ هـي االرجح حـتى
الـدقــيـقـة 13الــتي شـهــدت تـســجـيل
الـــهـــدف االول لـــلــــزوراء عن طـــريق
احملترف عـبد الـرزاق فيسـتون الذي
تــابع كــرة مـرتــدة من حــارس مـرمى
الـديـوانـيـة عالء رحـيم بـعـد تـصـديه

للـكرة التي سـددها زميـله مهنـد عبد
الــرحـيم لـيـكـون الــهـدف خـيـر حـافـزٍ
لالعبي فريق الـديوانية الـذين نقلوا
الـكــرات بــاسـتــمــرار لـســاحــة فـريق
الــزوراء وخــلق اجـنــحـتــهم مــشـاكل
بــاجلــمــلــة عـــلى خط دفــاع الــزوراء
خـاصـة العـبي جـهـة الـيـمـ حـسـ
مــحــيــسن ومـــرتــضى عــبــد الــكــر
والعبي جـهة اليـسار صـباح عواد و
ـعاب عـلى عـمـاد عـبـد الـزهـرة لـكن ا
أدائــــهم هــــو عـــدم وجــــود نـــهــــايـــة
صـحـيـحـة لـلـطـلـعـات الـعـديـدة الـتي

نفذوها وكـان أبرز الفرص الـضائعة
فـي الـــدقـــيـــقــة 18تـــســـديـــدة لالعب
الـديـوانـيـة عـمـاد عـبـد الـزهـرة لـكـرة
ثابتة أنقذها بصعوبة حارس مرمى
الزوراء جالل حسن و أخـرى لزميله
مهـاجم الديـوانيـة محـمد حـا مرت
كرته الرأسية من قرب القائم االيسر
قـابل سدد العب رمى الـزوراء في ا
خط وسط الـزوراء صفـاء هـادي كرة
يساريـة حتولت الى ركنـية . الشوط
الثـاني ..بدأ بـقيـادة العب الديـوانية
صــبـاح عــواد هــجــمــة خــطــرة بــعـد

اختراق عددٍ من العبي نادي الزوراء
اال ان الكرة العرضية التي هيأها لم
تـسـتـغل بـالـشـكل الـصحـيح مـن قبل
زميله عماد عبد الزهرة الذي لم يكن
في يومه . بعدها بـقي اللعب سجاالً
حـــتـى الـــدقـــيـــقــة 67الـــتي شـــهــدت
إضافت الهـدف الثاني لـلزوراء حمل
إمــضــاء الالعـب حـســ عــلـي الـذي
ســدد كــرة قـويــة من خـارج مــنـطــقـة
اجلـزاء و بــعـد دقــيــقـتــ اسـتــطـاع
مـهـاجم الـديـوانـيـة مـحـمـد حـا من
تقليل الفـارق بتسجيـله هدفاً لفريقه

بـرأسيـة جمـيـلة لـلـكرة الـتي وصلت
الـيـه عـرضــيــة من زمــيــله اجملــتــهـد
احــمـد عـدنــان من كـرة ركــنـيـة ورفع
باراة وخاصة الهدف من مستـوى ا
طـمـوح الـفـريق الـديـواني الـذي كان
العــبــوه يــســـعــون لــلــتــعــادل اال ان
مـهـاجم الـزوراء مـهـنـد عـبـد الرحـيم
ـباراة بتـسجيله استطـاع أن يقتل ا
الـهـدف الـثـالث لـفـريـقه فـي الـدقـيـقة

من كرة وصلت اليه من كرة74
ثـابــتـة نـفـذهـا زمـيـله حـسـ جـويـد
لـيــبـقـى بـعــدهـا الــلـعـب رتـيــبـاً رغم

إضـــاعت عـــدة فــرص لـــلـــديــوانـــيــة
لالعبيه ليث صاحب و أمير حامد و
مـــحـــمـــد حـــا الـــذي تـــعـــرض الى
اصـــابــــة خـــطــــرة في راسـه واكـــمل
ستشفى باراة لينقل بعدها الى ا ا
. و لـــيــضــيف فـــريق الــزوراء ثالثــة
نـقـاط جـديـده لـرصـيـدة الذي اصـبح

نقظة مستفيدون من عاملي 58
اخلـبــرة والـتـاريخ فـيــمـا بـقي فـريق
ـركزه 18وبـرصـيد 20 الـديـوانـيـة 
نـقطـة . مـثل فريق الـزوراء الالعـب
جالل حـسن و حـسـ حـكـيم مـحـمد
عــــبــــد الـــــزهــــرة و سالم شــــاكــــر و
مــصـطــفى مـحــمـد و صــفـاء هـادي (
حـيـدر عـبـد االمـيـر ) و عـلي رحـيم و
حــســ عــلي و مـــصــطــفى جــودة (
أبـــراهـــيم بـــايش ) و عـــبـــد الـــرزاق
فـيـسـتـون ( حسـ جـويـد ) و مـهـند
عــــبـــد الـــرحــــيم ( أمـــيــــر صـــبـــاح )
وبــاشـراف الــكـادر الــتـدريــبي ايـوب
ــسـاعــدة بـاسم الــعـيـبي اديــشـو و
وأبـراهــيم عـبـد نــادر و عـبـد الـكـر
عبـد الـرزاق مـديراً ,فيـمـا مـثل فريق
الــديـوانـيــة الالعـبــون عالء رحـيم و
عبـد الله عـبد االمـير و ايـاد سدير و
حــســ مــحــيـــسن و صــبــاح عــواد
واحــمــد وطــبــان ( فـارس حــسن ) و
احــــمـــد عــــدنــــان ( عـــلـي عـــودة ) و
مــرتـضى عـبــد الـكـر و عــمـاد عـبـد
الزهرة ( أمـير حامد ) ومـحمد حا
ـــدرب حـــيـــدر يــحـــيى وبـــاشــراف ا
ـــســـاعـــدة احـــمـــد كـــاظم و فالح و

حسن وعلي عاجل مديراً .
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أكــد جـــمــال صـــالح مـــســتـــشــار
ــنــتــخب الــعــراقي لــكــرة الــقـدم ا
الـــســـابق أن فـــرصـــة مـــنـــتـــخب
العـراق في الـتـأهل لـلـدور الـثاني
ـئة في مـضمـونـة بـنسـبـة مـئة بـا
ظل وقــوعه في مـجــمـوعـة ســهـلـة

نسبيا.
نتخب العراقي وأوقعت القرعـة ا
في اجملـمــوعــة الــرابـعــة بــجـانب
منتخبات إيران وفيتنام واليمن.
وقــــــال صـــــــالـح: "الــــــعـــــــراق في
اجملمـوعة الرابـعة التي أعـتبرها
ســـهــلـــة ال يـــوجــد أمـــامه ســوى
ــــنـــتــــخب اإليــــراني ولــــكن من ا

الــصـعب أن يــنـافـس عـلى الــلـقب
لوجود فرق أفضل منه في الفترة
احلـــالـــيـــة مــــنـــهـــا أســــتـــرالـــيـــا
والـــيــــــــــابـــان وإيـــران وكـــوريـــا

والسعودية". 
وتابع: "هنـاك الكثـير من العوامل
التي جتعل الكرة الـعراقية بعيدة
ــنــافـســة في الــوقت الـراهن عن ا
ثال أن اإلدارة منـها على سـبيل ا
الرياضية بالـعراق بها الكثير من
ـــشــــاكل والـــدلــــيل أن الـــدوري ا
الـــــكـــــروي حـــــتى اآلن لـم يـــــصل
لنـصـفه وبـالتـالي سـيكـون هـناك
الــكــثـــيــر من الــصـــعــوبــات أمــام

ترتيب األوراق".
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ـركـز االول واستالمه اخلميس ,من إحراز ا تمـكن فريـق الفـتوة بـكـرة السـلة ,
باراة الـنهـائيـة على فريق درع دوري الدرجة االولى الـعراقي بـعد فـوزه في ا

االعظمية.
وتمكـن نادي الفـتوة الـسلـوي تمـكّن من الفـوز على نظـيره االعـظمـية وتـتويجه

بطالً لدوري الدرجة االولى بعد منافسة قوية انتهت بتتويجه.
وسبق وان تاهل ناديا الفـتوة واالعظمية لـلمربع الذهبي عن اجملمـوعة الثانية,
بيـنـما تـأهل عن اجملـموعـة االولى فـريقـا الـبيـشـمركـة وسـامراء لـكن الـفريـق

االخيرين خسرا مباراة الدور شبه النهائي

حقق فريق
الزوراء فوزا
مهما للحفاظ
على الصدارة

ـدرب الـفـرنسي ارسـ فـيـنغـر بـفريـقه الـلـندني هـا قـد وصلـت عالقة ا
ارسنال الى محطتها النهائية خصوصا وان فينغر قام بتدريب الفريق
طيـلة  22 عـاما فـماذا تـعني هـذه السـنـوات الطـويلـة التي اوشـكت على
نهايتها وكيف سـيحيا فينغر بـعيدا عن اسوار الفريق الذي دربه طوال

اضية .. واسم ا ا
ـثابة احملـطة التـوديعـية للـمدرب الذي رفع اضي  لقـد كان االسبـوع ا
ـن مـنيـت بـخـيـبات رايـة االسـتـسالم ورضـخ لـضـغـوطـات اجلمـاهـيـر 
ـهزوزة لـلـفريق الـذي عجـز عن احلصـول على االمل نـتيـجة الـعروض ا
ـوسم احلـالي وبــقـيت الالفـتـات الـتي يــرفـعـهـا جـمـاهـيـر اي لـقب في ا
ـدرب قـضى 22 عـامـا من حـيـاته ـشـرف  الـفــريق مـطـالـبـة بــاخلـروج ا
مـدربـا لـلـفـريق تـاركـا ايـاه خـالي الـوفـاض فال لـقب لـلـدوري يـزين ذلك
ـواجـهـة فريق اخلروج او مـنـافـسـة حقـيـقـيـة انهـاهـا الـفـريق اللـنـدني 
اتــلـيــتـكــو مــدريـد االســبـانـي الـذي جنح مــدربه الــشـاب ســيــمـوني في
اخلروج من مـعمـة مباراة نـصف النـهائي بالـتاهل تـاركا لـفينـغر جترع

كاس اخرى من مرارة اخلسارة ..
تخـصصة بـالشان لقـد تناولت الـصحف الـبريطـانية وخـصوصا تـلك ا
ـهـمـة لـقـرار فــيـنـغـر بـاالبـتـعـاد عن فـريق ارسـنـال الـريـاضي االبـعـاد ا
ـدرب وتــخــصــصت بــاالشـارة لــلــعالقــة اجلــدلــيــة الـتـي كـانـت تـربـط ا
ه مدرب مـانشسـتر يونـايتـد السابق الـيكس فيـرغسون الفـرنسي بغـر
ـزهرية قـبل لقـاء الغـر ضمن وتوقـفت امام تـكر االخـير لفـينـغر 

منافسات الدوري ..
ـكرم قـائال (عـنـدمـا التـمـثل خـطرا ـدرب ا ـبـاراة صـرح ا وخالل تـلك ا
يـحـبك الـنـاس) وقـد وضع فـيـنـجـر اصـبـعه عـلى جـرح الـعالقـات الـتي,
تـدهورت تـمـاما مع جـمـاهيـر فـريقه الـتي حتـولت من رفع الفـتات تـقول
طـالـبـة الـصريـحـة لـلـمدرب ذات الـ68 بـان (فـيـنـغر يـعـرف اكـثـر) الى ا
ـطـالبـات الـتي سـتـعزز عامـا بـتـرك الـفريق وهـكـذا اذعن فـيـنـغر لـتـلك ا
ــدرب الـفــرنـسي الــقـادمــة وقـدرته عــلى صـنع االسـئــلـة حــول وجـهـة ا
ـا تـمــاثل مـا حــقـقه مع فـريــقه الـذي دربه خالل الــعـقـدين اجنـازات ر

االخيرين ..
ا يسـهم بان تدفع ولم تكن فـترة قيـادة فينـغر الرسنـال مثالـية تمامـا 
جماهير الفريق للمطالبة بانهاء فترة قيادته للفريق االمر الذي عزز من
درب الـتـسـاؤالت حـول قـدرة الـفـريق الـلـنـدني من اخلـروج من عـبـاءة ا
كن اهمال االشارة لالرسنال الذي منحه اسما متزامنا مع فينغر وال
ا  االشارة للمدرب الذي قاده طوال تلك السنوات فضال عن امر طا
اخـر يعـزز قدرة الالعـبـ اخلروج من نـطاق خـطط مـوحدة او اسـاليب
لـعب معيـنة قـام بوضعـها فـينغـر طبـقا لـلمخـيلـة التي لعب بـها مـبارياته
وحتتم على ادارة الفريق البـحث عن مدرب اخر يفهم تلك الـعقلية فاما
يـطـورها ويـخرجـهـا من عبـاءة الـتقـليـديـة التي وسم بـهـا فيـنـغر الـفريق
ـدرب اجلـديد ـفـهـموم بـان يـترك ا طـوال الـسنـوات الـسـابقـة او يـعزز ا
والذي لم يتم حتـديده حتى هذه الـلحظة بصـمته اخلالصـة على الفريق

عموما ..
ا كن مـقارنـتهـا  وفـيمـا يدخل االرسـنال حـقبـة جديـدة في تاريـخه ال
قـدمه فـينـغر نـفـسه للـفـريق من سلـسـلة الـقاب خـاصـة باحـراز الدوري
االنــكـلــيــزي اعـوام  1998و 2002و 2004 فــالــذاكـرة حتــتــفظ لــلــفـريق
الـلـندني بـالـكثـيـر من البـصـمات ومن مـنـا اليتـذكـر النـادي الـذي اسهم
يـة فمن خالل بـنهـضـة الكـرة الفـرنـسيـة وارتقـائه البـرز البـطوالت الـعـا
ثال من الفريق اللندني سطعت جنوم فرنسية اشير اليها على سبيل ا
خالل جنم الــكـرة الـفـرنـسي تـيـري هـنـري او من خالل بـعض الـنـجـوم
درب ن تمكنوا من حتـقيق كاس العالم في عام  1998 وحتى ترك ا
فـيــنـغــر تـدريب االرســنـال كــان اولـيــفـيه جــيـرود يــعـد من ابــرز العـبي
نتخب الـفرنسي بحقـبته احلالية ومن الالعـب الذين تميـزا بحسمهم ا
ـباريـات مـنتـخبـهم وايصـالـهم لنـهائي بـطولـة اال االوربـية بـنسـختـها

االخيرة ..
اذن لم يـكن قـاصــرا ان تـبـقى قــصـة جنـاح الـفــريق الـلـنـدنـي حـبـيـسـة
االسوار اخلاصة بالدوري االنكليزي فحسب بل تمددت لتشمل الكثير
درب من قـصص النـجوم الـذين تعـاقبـوا خصوصـا في حـقبة تـدريب ا
فينغر واسـهامه بكشف اللثـام عن مواهبهم وامكانيـاتهم والتي انطلقت
من خالل مــبــاريـات الــدوري االنــكـلــيــزي لـتــرتــقي نــحـو
ـونـديال مـصـاف البـطـوالت االكثـر شـعبـيـة مـثل نسخ ا
ولـتحـقق اجنـازا مضـافا لـلـمدرب الـذي ينـهي سـلسـلة
كن 22 عامـا بتـلويـحة دون ان حتـمل يديه اي كـاس 

ان تكون فرصة مناسبة لوداع جماهيره ..
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يدخل فريق القوة
اجلوية استعدادا
عبر مواجهة
للدوري للقاءه في
االسيوي


