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ا حصل  وكان في االمكـان اكثر 
كـان  ولـكن عـلى الـزوراء لم  يـقدم
االمـور  عــلى افـضل حـال والـلـعب
بـحـذر شـديـد  وبـدون اخـطاء وفي
حسابات النتيجة االيجابية  التي
ســـتـــدفع بـــاالمـــور نـــحـــو االجتــاه
الــصــحـيـح خـصــوصــا من الــلــقـاء
الـقادم سـيكـون امام مـتذيل تـرتيب
اجملـمـوعــة الـوصل قـبل اســتـقـبـال
تـــــوب اهن فـي اخــــر مـــــبـــــاريــــات
اجملــــمـــوعــــة في ظل مــــجـــمــــوعـــة
الالعــبــ الــقــادرة عــلى  الــعــودة
ـسـتـوى  واحـراز الـفـوز لــتـقـد ا
احلل الـوحـيد امـام زيـادة حـظوظه
ـنـافـسـة والن الـنـصـر سـيأتي في ا
وهـو في الـوضع الـفـني اجلـيـد من
حيث الـهجـوم بعـد الفـوز العريض
عـلى الزوراء كـمـا جنح في التـفوق
على الفتح محليا بخماسية نظيفة
والنه يــــرى في الــــعــــودة بــــكــــامل
الــــــنــــــقـــــاط احلـل والــــــدعم لـه في
مــواصــلـــة الــصــراع عــلى  احــدى
بـطاقـتي التـاهل بـعدمـا عاد بـقوة 
ــاضي الـــذي مــنــحه من الـــلــقـــاء ا
التفوق والثقة الكبيرة  وسيحاول
احـــــراز االهــــداف فـي ظل الـــــقــــوة
الـهـجـومـيـة الـتي تـظـهر افـضل من
الــزوراء في الــوقت احلــالي ولـوان
الــــزوراء تــــفــــوق عــــلـى الــــوصل 
بـخـمـسـة اهــداف قـبل الـتـنـازل عن
النـتائج امام الـنصـر الذي يامل ان
يكرر انتصاره الثاني البوابة التي
ـني سـتـنـقـله لـلـمـوقع الـثـاني  و
الـنــفس في ان يـتــعـثــر  تـوب اهن
ــنـافـسـة لـكي يـزيــد من امـاله في ا
عـــــلى الـــــصـــــدارة الـــــتـي هي االن
بــحــوزة الــفـــريق االيــراني بــســبع

االهداف التي سجهـا العبو النصر
وخـــســــارة االمـــانــــة لــــكن االمـــور
درب معاجلة االخطاء تتطلب من ا
ووضع احلـلـول  امـام لـقـاء الـيـوم
الــذي يـتـوجب اخلــروج مـنه  بـكل
الـفوائـد امـام طمـوحـات البـقاء في
ـنـافـسـة عــلى صـدارة اجملـمـوعـة ا
الــتي  قـد يــعـود لــهـا عــبـر بــوابـة
الــنـصــر او في الــلــقــاء الــقـادم مع
تـوب اهن ومـن هـنـا تـظـهـر أهـمـية
نــتــيـجــة لـقــاء الــيـوم كــدلــيل عـلى
ـســتـوى وجتـاوز نــكـسـة حتـسن ا
السعودية وسيـكون امرا مهما في
ان يــــــخـــــــرج الـــــــزوراء مـن اوسع
االبواب  والـرد على الشـكوك على
ـــر بـــحـــالــة ضـــعف ان الـــفـــريق 
واضحة ولو العبرة بالنتائج التي
ـطـلـوب الـعـودة لـها افتـقـد لـهـا وا
بثـقة الن الفـريق يشـعر بانه مـدينا
جلـــمـــهــوره فـي حتــقـــيق الـــفــوز 
بـعـدمـا كـانت خــسـارة الـسـعـوديـة
خـيـبـة امل كـبــيـرة  لـلـفـريق الـذي
سيلعب اليوم  في ظروف مناسبة
ـطلـوبة وبـدون حتقـيق الـنتـيجـة ا
ـدرب يــعـنـي تــازم االمـور بــوجـه ا
ويـــحـــصل الـــفــشـل والــدخـــول في
ـعـانـاة حــسـابـات اخـرى وتــزداد ا
ــنــافــسـة ــا تــضــيع فــرصــة ا ور
نـافسات والبـقاء اطـول فتـرة في ا
هـمـة ما يـتـعـ على االسـيـويـة  ا
الالعـبــ الـتـركــيـز والـلــعب بـقـوة
وحـمـاس وفي خـطـوط مــتـكـامـلـة 
ــبــاراة ســتــكــون كــمــا قــلــنـــا ان ا
مـختـلـفة الن الـزوراء لم يـلعب كـما
يـجب ولم يـهـاجم ويـخـلـق الـفرص
بل انحـنى امام قـوة النـصر  التي
ظـهـرت على مـداهـا  وحـصل الذي

للضيوف كما شاهدناها في اللقاء
االول.
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يتـوجب من العب الـزوراء التـعامل
مع الـــفـــرص بــــاجتـــاه تـــســـجـــيل
األهــــداف امــــام تــــقــــد الــــدفــــاع
االيجابي أي الـلعب بشـكل متكامل
النه سـيكـون امام لـفـرصة الـكبـيرة
في زيــادة حـظــوظه نــحــو الــتـاهل
لـلدور االهم وكـل هذا يـتـوقف على
اداء الالعــبـ الـذي مــهم ان يـرتق
همـة التي ينـتظرها الى مستـوى ا
ــا لـــهــا من الـــشــارع الــريـــاضي و
ثـل الكـرة العـراقية  تـاثيـر امام 
في ان يـــعــكـس اهــتـــمــام وقــدرات
ـطـلـوب ـردود ا عـنـاصـره ويـقـدم ا
ــــــقــــــدوره مـن فــــــعـل ذلك والن و
الـنـتـيـجـة االيــجـابـيـة قـد تـعـود به
لـصـدارة اجملـمـوعـة مـرة اخرى اذا
مـا تـعـثـر  تـوب اهن امـام الـوصل
مع انه سـيـلـعب ب جـمـهـوره لكن
الـــوصل يـــريــــد الـــعـــودة لـــدائـــرة
نافسة وهو ما يامله الزوراء في ا
ــتـصـدر لـكن االول ان ان يــتـعـثـر ا
يـقـدم مـاعـلـيه من  خالل الـتـعـويل
عـلى جـهـود عـنـاصره الـتي عـلـيـها
ان تـظــهـر قـدراتــهـا بـعــيـدا عن كل
التسويـغات امام ضرورة الـنتيجة
الــتي يـتـطـلع  الــكل لـدعم حـظـوظ
الـــتـــاهل  لـــلـــدور الـــقـــادم  امـــام
تـطلـعات عـودة الهـجوم لـلتسـجيل
من خالل وجود الالعب مـهنـد عبد
الــــرحـــيم وعـالء عـــبـــاس واحلـــال
لـــلــــوسط الــــذي مـــهم ان  يــــقـــوم
بعملية الربط ب الدفاع والهجوم
ــتـوازن خـصــوصـا الــدفـاع غــيـر ا
وبـات  يـؤدي بسـلـبـية بـدلـيل عدد

ـهـمـة سـتـكون حتت ومـؤثـر والن ا
ضـغط الـنـتـيـجـة الـتي التـقـبل غـير
الـفـوز عــبـر الـتـعــويل عـلى جـهـود
الـالعـــــــبـــــــ وعــــــــامـــــــلي االرض
قبل مع واجلمـهور والن  الـلقـاء ا
تــــوب اهن ســــيــــكــــون غــــايــــة في
الــــصـــعـــوبــــة مـــا يـــتــــوجب عـــلى
ــهــمــة والــلــعب الالعــبـــ ادراك ا
بـشعـار الخـيار عن الـفـوز وحتويل
اضية وضغط النتيجة اخلسارة ا
حــافـــز بـــاجتــاه الـــلـــعب وتـــقــد
ـــســتـــوى والــفــوز الن غـــيــر ذلك ا
يـــعــني الـــفــشـل امــام الـــكل الــذين
يولون اهمية استثنائية  للمباراة
الـتي تــشـكـل الـتــحـدي واالخــتـبـار
احلـقـيــقي لـلـمــدرب والالعـبـ في
تقد الفـريق على  افضل ما يرام
وكـان مهـمـا  لو لـعب لـقاء الـنجف
لـلـوقـوف بـعـد اكـثـر عـلى االخـطـاء
لـكـنه اراد مـسـوغـا لـلـتـغطـيـة عـلى
تلك اخلـسارة ويـتوجب على ادارة
لـفريق ان تـقر بـان مسـتوى لـفريق
غـير مسـتقـر  لكن سـتكـون نتـيجة
رائـــعــة ولـــو خــرج بــالـــفــوز حتت
توقع ان انظـار اجلمهور الـكبيـر ا
ـؤازرته كمـا حـصل مع لـقاء يـاتي 
الـوصل لـكن الـنـصـر يـختـلف عن 
الـفـريق  االمـاراتي كـمـا شـاهـدناه
فـي لــقـــاء الــذهـــاب وبــعـــد تــقــد
مـــبـــاراة كـــبـــيـــرة من حـــيث االداء
والـــنــــتــــيـــجــــة والنه فـي الـــوضع
طلـوب محليا حـيث تصدر الدور ا
احملــلي 63 نــقـــطــة وتــغـــلب عــلى
الـفــتح بــخــمــاســيـة نــظــيــفــة قـبل
ــــواجـــهـــة الـــتــــوجه الى كــــربالء 
الــــــزوراء أي في وضـع نـــــفــــــسي
افــــــضل مـن الـــــزوراء الـــــذي الزال
يعاني من اثـار اخلسارة التي راح
جـمـهـوره يـسـوغـهـا  بـسـبب لـقـاء
الـــشــرطــة قـــبل ان تــاتـي خــســارة
االمــــانـــة الـــتـي اظـــهــــــــــرت واقع
الـفـريق عـلى حـقـيـقـته بـعـد الـفشل
فـي الـــفـــوز بـــسـت  مـــبــــــــاريـــات
مـــتــتـــالـــيـــة لـــكن مـــهـــمـــة الـــيــوم
ســتــــــــــكــون مـخـتــلـفــة وتـتــطـلب
انـــقــــاذ االمـــور من الـــفـــشل الـــذي
تـــــعــــــرض لـه في الــــــريـــــاض وان
يــواجــهــهــا  بــقــدرات عــنــاصـره 
واستغالل ظــــــــــروف اللعب كلما
امــكن اذا مــا اراد احلــصــول عــلى
كامل الـنقاط الـتي يقـدر اهميـتها 
ـشـاركـة وتـاثـيـرهـا عــلى  مـسـار ا
الــــتي صـــعــــبـــهــــا عـــلى نــــفـــسه 
ـــســــوغـــات واالبـــتــــعـــاد عـن كل ا
واتــــهـــام االخـــريـن وراء خـــســـارة
الــنــصـــر واالن يــقف امــام مــهــمــة
تتطـلب اللعب بحـذر الن اللــــــــقاء
سيـكون مخـتـــــــــلـفا بكل شــــــيء
عن الـذي جـرى في الـسـعـوديـة في
السيـطرة على اللـعب واالستحواذ
عـــــلـى الــــكـــــرة وخـــــلق الـــــفــــرص
نـــــــافذ احلقـيــــــقـية وغــــــــــلق ا
امـام الـقـوة الـهــجـومـيـة الـضـاربـة
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يــلـتـقـي فـريق الـزوراء  4نـقـاط من
فـوز وتـعــادل وخـسـارة  بــنـظـيـره
الـنصـر السـعودي ثـالث اجملمـوعة
اضي 3 من فوزه الوحيد  الدور ا
على الـزوراء وذلك  عنـد  السـاعة
السـادسة من مسـاء اليـوم الثالثاء
ــــلـــعب كـــربـالء ضـــمن اجلـــولـــة
الـرابـعـة من تـصــفـيـات اجملـمـوعـة
االولى لدوري ابطال اسـيا وأهمية
نظمـة للقاء قد ان تكون اجلهـات ا
اخـــذت مالحـــظــات مـــشــرف لـــقــاء
الزوراء والوصل االمـاراتي بجدية
الخــــراج الـــلـــقــــاء بـــاجـــمـل حـــلـــة
خـصــوصـا فــيـمـا يــتـعــلق بـدخـول
وخـــروج اجلـــمـــهـــور االهم في كل
ـهـمـة   الـتي ـبــاراة ا تـفـاصـيل ا
ضـيف بعدما التظهـر سهلـة امام ا
تـلــقى ضـربــة مـوجــعـة بــخـسـارته
الــثـــقــيـــلــة في لـــقــاء الـــذهــاب في
الــريــاض بــهــدف الربــعــة اضــافــة
خلسـارة صدارة اجملـموعة ووضع
ـوقف الـصـعب ومازال نـفـسه في ا
يعاني محـليا وأسيويـا  كما يبدو
ان الـــفــريق مـــتــاثــر  بـــاخلــســارة
وبعـدها الـسقـوط امام االمـانة قبل
سابقة التي قامت اللجوء للجـنة ا
بــتــأجـيـل لـقــاءه مع الــنــجف غــيـر
ــسـوغ مــا جــعل من لــقـاء الــيـوم ا
جتـــاوز  كـل االهـــتـــمـــامـــات واول
االحـــداث  الـــريـــاضـــيـــة عـــنـــدمــا
ســيـــلــعب حتت ضـــغط جــمــهــوره
والـنتـيجـة لدعم امـاله في االنتـقال
لـلدور 16في مـهـمة التـظـهر سـهـلة
ـتدني للـفريق في لقاء بعد االداء ا
الذهاب البل اخملـيب بكل ما تـعنيه
الـكـلـمـة والزالت اثــاره قـائـمـة بـ
الالعـبـ واالنـصـار ومـازاد الـط
بلة خـسارته امام االمـانة االسبوع
ـــاضي وبـــعـــدمـــا قـــامت جلـــنـــة ا
ــهـمــة عــبـر ــسـابــقــات في دعم ا ا
تــاجـيـل لـقــاء الــفــريق مع الــنـجف
ـاضي لــتـامــ اجـواء اخلـمــيس ا
اللعب  امام احلالة الضعيفة التي
عـلـيـهـا الـفريـق في الـدوري احمللي
بـعـد خسـارة االمـانـة  والـفشل في
حتقيق األفضلية في الدوري حيث
ــوقع الــرابع  38نـــقــطــة قــبل ان ا
تـاخـذ خـسـارة النـصـر الـكـثـيـر من
ـــدرب حـــكـــيم شـــاكـــر تـــفـــكــــيـــر ا
والالعبـ واجلمـهور ومـطالـبات 
الفوز والن الـكل اليريد الـتقليل من
اهــمـيــة احلـديث ومــطـالــبـة الــثـار
ومـحـو اثار اخلـسـارة الـتي  هزت
ــثــابــة اعـــمــاق الــفــريق وكـــانت 
الــضــربـة الــقــويـة  امــام الــتــطـلع
داواة جـراحه األسيـوية في نفس
درب مطالب بوضع الوقت يكون ا
الـــطــريــقـــة والــتــشـــكــيل من خالل
خطـوط اللـعب والالعبـ القادرين
السيطرة علـى مسار االمور وتغير
مـجريـات االمور في مـهمـة عسـيرة
بعد تالق العبو النصر بشكل كبير
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شـاركة جس ميرام وعلي عدنان. لم تكن اندية احملـترف العراقي موفقـة في اجلولة الثامنة من الدوري االمـريكي فقد خسر كل من كولومبـوس كرو وفانكوفر وايت كابس 
ركز الظهير االيسـر وقد كان احد اكثر الالعب حضورا من حيث االداء وابرز ما باراة  فانكوفـر كان قد واجه اورالندو سيتي وكان عدنان قد تواجد اساسـيا طوال دقائق ا
قـدمه كان من تسـديدة ثابـتة ابعدهـا حارس اخلصم بـصعوبـة وكذلك صنـاعة فرصة تـسجيل لم يـستغـلها زمـيله عالوة عن اداءه الدفـاعي الذي حجم من خـطورة اجلهـة اليمنى
باراة بفوز باراة بدقائق تمكن احد العبي اورالندو من جتاوز عـلي عدنان ومرر عرضية لتنتهي بهدف سـجله الدولي البرتغالي ناني والذي انهى ا الورالندو ولكن وقبل نـهاية ا

ركز العاشر مؤقتا من اصل 12 مركز برصيد 5 نقاط في اجملموعة الغربية. ا اورالندو ,وهذه اخلسارة ابقت فانكوفر في ا
ما كـولومبوس الذي واجه بورتالند فقد تـلقى هدف في الشوط االول وفي الدقيقة 60 دخل جسـ ميرام وبعدها بدقائق سجل فريقـه هدف تقليص الفارق لكن بورتالند انهى
ؤلفة من 12 ركز الـرابع برصيد 13 نقـطة في اجملموعـة الشرقيـة ا باراة بـلحظات ,هذه اخلـسارة جعلت كـولومبـوس يستقـر في ا بـاراة بتسجـيله الهدف الـثالث قبل نهـاية ا ا

فريق.
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ــيـــة في الـــدولـي واحملــطـــة الـــعـــا
مــنـــطـــقــة الـــعالوي فـي الــســـاعــة
العاشرة من صباح اليوم الثالثاء.
ووصـــلت بـــعـــثـــة نـــادي الـــنـــصـــر
الــســـعـــودي الـى مــطـــار الـــنـــجف
الدولي استعداداً للقاء الزوراء في
مــلـــعب كـــربالء الــدولـي وكــان في
استقبال الوفد محافظ النجف لؤي
الـياسـري. وخـسر الـزوراء في لـقاء
ضيفه الذهاب بنتيجة ثقيلة أمام ا

النصر بـ 1-4.
ويــــــحــــــتل زوب
آهن اإليــــــــــراني
صــــــــــــــــــــــــــــدارة
اجملموعة األولى
برصـيد  7نقاط
مــقــابل  4نــقــاط
للزوراء و 3لكل
مــن الــــــــــــــوصـل
والـــــــــنــــــــصــــــــر

السعودي
واتـــــــــــــــخـــــــــــــــذ
الـبـرتـغـالي روي
ـدير فـيـتـوريـا ا
الـــفـــني لـــفـــريق
الــــــــــنــــــــــصــــــــــر
السعودي قرارًا
كـشف عـدم تــركـيـزه عـلـى مـسـابـقـة
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ـهمة التي قام بهـا مدرب منتخب العراق لـفئة الناشئـ لكرة القدم عماد اجلولة ا
العب احملافـظات لتقيـيم امكانات الالعـب الناشئ ساعد له , مـحمد والطـاقم ا
نـتـخب في االستـحقـاقـات اخلارجـية الـرسمـية ؤهـل مـنهم ,لتـمثـيل ا واخـتيـار ا
الــقـادمـة ,خـطـوة حــيـويـة تــضـمن حـقــوق الالعـبــ الـواعـدين .. الــبـعض قـال ان
ـتــقـدمــ خلـوض االخــتــبـارات كــانت مــســتـعــجــلـة ,ولم تــسـنح الــفــرصـة لــكل ا
االختـبارات في التـعبيـر عن كامل قدراتـهم الفنـية .. وعدد من خـبراء الكـرة قالوا
ـمتازة ,هـو الذي ان وجود دوري مـنظم عـلى شاكـلة بـطولة دوري انـدية الـدرجة ا
ساعد له ,فرصة موضوعية لتقييم الك ا نح مدرب منتخب العراق للناشئ وا
بـاشر لالعب امكـانات الالعب .. رأي فـني ثالث ذهب الى القول ان االخـتبار ا
ـنـتخب ,دون ايـة الـذين تـقدمـوا لالخـتـبار ,وفرت لـهم فـرصـة الـفـوز بالـلـعب في ا
عـقـبـات من جـهـة مـدرب الـنـادي الـريـاضي ,الـذي يـنـحـاز احـيـانـاً الى العب عـلى
حـساب العب اخـر السبـاب غيـر فنـية ,ويـحجب بـذلك الفـرصة لـعدد من الالعـب
ـنتـخب .. رأي رابع قال في الـتواجـد في االختـبارات ,وعـدم اللـعب بـالتـالي في ا
ساعدة من كليات واقسام ان مدرب منتخب العراق للناشئ ,كان بوسعه طلب ا
التـربية الـبدنيـة وعلوم الـرياضة في مـحافظـات العراق كـلها ,لـتشكـيل فرق علـمية

تساعده في عملية انتقاء الالعب على اسس علمية صحيحة.
الرؤى الـسالفة الـذكر ال تلغي اهـمية اخلطـوة التي قام بـها مدرب منـتخب العراق
ساعد له ,بـتحـمل عناء لفـئة الناشـئ لكـرة القدم الـكاب عـماد محـمد والطاقـم ا
الـسـفر الى مالعب احملـافـظات ,لـلتـعـرف عن قرب عن مـهـارات وقدرات الالعـب
اضي البعيد والقريب الناشئ ,وإن كان هذا جزءً مهماً من واجباتهم ,النه في ا
على حد سواء ,كان تـمثيل كل منتخبات الـعراق حكرا على العبي بغداد ,وللتأكد
كن العودة الى االسماء التي من هذا الظلم الذي كان يلحق بالعبي احملافظات 
ـدونة في وثائق رسمـية موجودة على نتخـبات في تلك احلـقب الزمنية ,وا مثـلت ا
نـتخبـات الوطنـية لم يكن االرجح في االحتاد الـعراقي لكـرة القدم .. نـعم تمـثيل ا
حـكرا على العـبي بغداد ,عـلى نحـو مطلق ,الن هـناك من سيـذكر اسـماء من مدن
وصل البـصرة والناصريـة والديوانية وبـابل والكوت والنـجف وكربالء واالنبار وا
وكـركــوك واربـيل وصالح الـدين ,وهـنــا نـقـول  مــعـظم تــلك االسـمـاء الــتي لـعـبت
نتـخبات الـعراق الوطنـية في مدد زمـنية متـفاوتة علـى مدى خمسـة عقود مضت,
من خـارج مـديـنـة بـغـداد ,كـانت تـلـعب في فـرق انــديـة مـعـروفـة وبـرزوا من خالل
ـمتـازة حالـياً) ,وبـدرجة منـافسـات مبـاريات بـطولـة دوري انـدية الـدرجة االولى (ا
ـنـتـخـبات اقل فـي بـطـوالت اجلـيش او بـطـوالت اجلـمـهـوريـة 
احملافـظات. محلـلون رياضيـون يطالبـون االحتاد العراقي
بـاجنــاح اخلـطـوة الــتي اقـدم عــلـيــهـا الــطـاقم الــتـدريـبي
الئم, ـنتخب الـعراق لـلنـاشئ ,وذلك بـتوفـير الـسكن ا
ـاديـة لالعـبي احملـافـظـات ,ومـلـعب مـنـاسب واحلـوافـز ا

للتدريب للمنتخب.

ÎU¹uOÝ¬ ÍœuF « dBM « WNł«u  w  tŠ«dł …Ë«b* lKD²¹ ¡«—Ëe «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـــــلــــنـت وزارة الـــــنــــقـل عن نـــــقل
مــشـجـعي نــادي الـزوراء الـريـاضي
الـيــوم الـثالثــاء إلى مـلــعب كـربالء
ـبـاراة الـدولي مــجـانــا حلـضــور ا
الــتـي ســتــجــمـعـه بــنــادي الــنــصـر
الـسـعـودي في دوري أبـطـال آسـيـا.
واوضـحت في بـيـان انه اسـتـمـرارا
في دعم الريـاضة الـعراقـية عـموما
وبـــــــــــاالخـص نـــــــــــادي الــــــــــزوراء
وجماهيره العريقة وتسهيل عملية

نقـلهم من بـغداد الـى مدينـة كربالء
ـــقــدســة واعــادتــهـم مــجــانــا عن ا
طريق حافالت الـشركة العـامة لنقل
ـــســافـــرين والــوفـــود وقــاطــرات ا
الــشـركــة الـعــامــة لـلــسـكك احلــديـد
الــــعــــراقــــيــــة. ونــــوهـت أنه عــــلى
اجلـمــاهــيــر الــريــاضــيــة الــراغــبـة
باراة التجمع في ساحة بحضور ا
ـدينـة الـصدر وأمـام مـبنى مـظـفر 
نــــــادي الــــــزوراء الــــــريــــــاضـي في
الـشــاجلـيـة وامــام مـلـعـب الـشـعب

مــــبـــاراة واحــــدة بــــ الـــشــــرطـــة
ـتصـدر واجلنـوب الـثامن ومـؤكد ا
ان االول اليريد التوقف باي محطة
مـــهـــمـــا كــانـت حتــمـل من عـــنــوان
الــتـــحــدي  الن الــشـــرطــة تـــســيــر
بــاالجتـاه الـصـحـيح وتـغـرد خـارج
الــســـرب وحتــسب لـــلــوصــول الى
الـلــقب بـاقــرب وقت وهـذا مــرهـون
بــالـنــتـائج  ومــنـهــا الـيــوم الـتي 
تـــبــدو االقــرب لـــلــمـــتــصــدر مع ان
اجلنوب تغـير كثيرا وتـقدم بسرعة
ويـقـدم مــبـاريـات مـهــمـة ويـريـد ان
يـــكــون الـــطـــرف االول في عــرقـــلــة
مـسـيـرة الشـرطـة في مـهمـة صـعـبة
جدا ويبـحث الديوانـية عن حتقيق
النـتيجـة التي تـخدم مهـمتة الـبقاء

عندما يضيف نفط ميسان. 
ـــتـــعــثـــر في ويـــلـــعب اجلـــمــعـــة ا
ـاضـيـتـ الـنـفط امـام اجلـولـتـ ا
ضيفه النجف وكله امل في العودة
الـــــســـــريــــعـــــة وتـــــعـــــويض تـــــلك
اخلسارت بعـبور النجف الساعي
طلـوبة وتعميق واصلة نـتائجه ا
مـــشـــاكل الـــنـــفط وفـــتح الـــطـــريق
جلـــــــيــــــرانـه الــــــوسـط الحــــــتالل 
مــواقــعــهــا ولــقــاء مــهم ســيـجــمع
تراجع مع  جنم تعثر وا الطلبة ا
اجلـــولــتـــ االخـــيـــرتـــ االمـــانــة
الــســاعي بــقــوة لـــتــعــزيــز تــقــدمه
وموقفه وحتقيق الفوز الثالث على
تـأخر الـذي عليه حسـاب الوضع ا
الطالب. وتـختـتم مـباريـات اجلولة
واجه السبت عندما يعود الزوراء 
ــيــنــاء بــشــعــار الــثــار خلــســارة ا
الـبــصـرة واســتـعــادة تـوازنه بــعـد
اخـفـاقـة االمانـة وقـبـلـها 
فيما يريد االمانة تكريس
اجلـهـود لتـحـقـيق الـفوز
الــثـالـث وكـلــمــا يــريـده
اربـــــيل هـــــو الــــعــــودة
لـعزف نـغـمة الـفوز في
مـلـعـبه وبـ جـمـهوره
عــــــنــــــدمــــــا يـــــضــــــيف
الـــــــــديــــــــوانـــــــــيــــــــة. 

الــزوراء حـسم االمـور عــبـر جـهـود
عـنـاصره  الـقـادرة عـلى السـيـطرة
ــثل عـــلى مـــســار الــلـــقــاء الـــذي 
الـتـحـدي لـهم ولـلـمـدرب والـعودة 
بــــقــــوة النه مــــطــــالب في  عــــكس
ــسـتــوى  وحتـقــيق الـنــتـيــجـة  ا
الــتي يـنــتـظــرهـا جــمـهــوره  بـعـد
ــة االمـانـة ـذلــة وهـز اخلـســارة ا
والن اخلــروج بـكل الـفــوائـد  مـهم
جدا وإلقـناع جمـهوره من انه قادر
عـلى قـلب االمـور أسيـويـا ومحـلـيا
مـــــــــبــــــــاريـــــــــات اجلـــــــــولــــــــة 24
وتنطـلق يوم غد االربعـاء مباريات
ــمــتــاز اجلــولــة  24مـن الــدوري ا
عنـدما تقـام  خمس مـواجهات في
الـعــاصـمــة واحملـافــظـات وفــيـهـا 
يــضـيف الـكــرخ الـوسط وكـله امل
في مـواصـلـة مـشـواره اجلـيـد عـبـر
إضـافــة الـفـوز الــرابع عـشـر فــيـمـا
يـــامل الــوسط الـــعــودة لــلـــنــتــائج
طلوب من بوابـة الكرخ الصعبة ا
ـــرشـــحـــان لـــلـــهـــبـــوط ويـــلـــعب ا
السـماوة مـا قبل االخـير والـبحري
ــتــذيل  وكالهـمــا يـبــحث عن كل ا
ــوسم الــنـــقــاط  ســعــيــا النــقــاذ ا
الصـعب جـدا بـعـدمـا نـزفـا الـكـثـير
من الـنـقـاط ومـهمـة لم تـكن سـهـلة
لــلــجــويــة عــنــدمــا يــضــيف فــريق
  صــاحب الــنــتــيــجــتـ احلــســ
اجلـيدتـ والعـمل الستـعادة دوره
من اجل الـبقـاء فيـما يـريد اجلـوية
التـقدم وقـبلـها تـقلـيص الفارق مع
الــغـر الــشـرطـة في نــفس الـوقت
يــضـيف احلــدود الــصــنــاعـات في
مـــهـــمـــة حتــــدي احلـــصـــول عـــلى

الــنــتــيــجــة الــتي تــظــهـر
قـــــــــــــريـــــــــــــبـــــــــــــة مـن
تغير الصناعـات   ا
في اجلوالت األخـيرة
فـــيـــمــا يـــريـــد االخــر
اســتــعـــادة نــغــمــة 
الـــفــوز  بـــعـــد عــدة
مـــبـــاريـــات تـــعـــثــر

فيها.
وجتــــــــــــــــــــــــــري
اخلــــــمــــــيس

نـــقـــاط من تـــعــادل وفـــوزين عـــلى
ر في وضع الـنصـر والـوصل  و
مـــســـتـــقــــر واذا مـــا جنح الـــيـــوم
سـيـخطف بـطـاقة الـتاهـل مبـاشرة
بـعض النـظر عـمـا تسـفر عـنه اخر
مـبـاراتيه مع الـنـصـر والزوراء مع
كـل  الـتـوقـعـات تــشـيـر الى قـدرته
في التـغلب عـلى الفـريق االماراتي
الــذي تــقــلــصت حــظــوظه   بــعـد
ني النفس خسارة الزوراء لـكنه 
فـي ان يـــعــــود من ايـــران بــــكـــامل
الـنـقــاط الـتي سـتــعـود الـروح له 
وتدرك عناصره  أهمية النتيجة.
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ويقول رئيس فرع احتاد الكرة في
ذي قـــار جــلـــيل زغـــيــر ســـتــكــون
مـباراة غـاية في الـصـعوبـة بعـدما
اخــفـق الــزوراء فـي الــلـــقــاء االول
ويجـد نـفسه امـام وضع مخـتلف 
امــام حتــقــيق طــمــوحــات الــلــعب
والـفـوز من اجل الـوصـول  لـلدور
ما يتحتم على الالعب اللعب 16
بــتــركــيــز والـــهــجــوم ومــواجــهــة
مــصــيــرهم بــأنـفــســهم  وأهــمــيـة
الـتـحلي بـالـشجـاعة والـتـعامل مع
الـــفــرص والـــتـــوازن بــ الـــدفــاع
والهجوم واستغالل ظروف اللعب
كــــمــــا حـــصـل مع الــــوصـــول رغم
الفـوارق  التي يـتمتع بـها الـنصر
في ظل الــنـتــيـجــة اجلـيــدة الـتي 
خـرج بـهـا فـي مـلـعـبـه قـبل تـصـدر
الـدوري الــســعــودي والنه يــبـحث
عن  الـــطـــريــــقـــة الـــتـي تـــؤمن له
طلوبـة التي يسعى لها النتيـجة ا
بعدما جتـرا بقوة على الزوراء في
الـــلــقــاء االول وســتـــكــون مــبــاراة
صـعبـة على الـفريـق لـكن بامـكان

بعثة فريق النصر السعودي تصل مطار النجف
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درب الـسوري فجـر ابراهيم احـال االحتاد الدولي لـكرة القـدم (فيفـا) قضـية ا
ينـاء على جلـنة االنـضبـاط التـابعة له رفوعـة ضد الـهيـئة االداريـة لنـادي ا ا

التخاذ القرارات على وفق اللوائح واالنظمة الدولية. 
وتسـلم احتاد الـكـرة كتـابا رسـميـا من االحتاد الـدولي (فـيفـا) اشعـره بإحـالة
ـيـنـاء عـلى جلـنـة االنـضـبـاط اخلـاصة به ـدرب الـسـوري ضد ادارة ا قـضـيـة ا

دوري أبــــطــــال آســــيــــا هـــذا
ــوسم والــتـفــكــيــر بــشـكل ا
أكـبـر مع الـبـطـوالت احملـلـيـة
ـوسـم اجلـاري. وفـضل في ا
مـدرب الـنصـر اخـتـيار قـائـمة

من الالعـبـ احملـلـيـ واسـتـبـعاد
الربـاعي األجنـبي الذي اخـتاره من
قــبل لـالســتــحــقــاق اآلســيــوي من
القـاة الـزوراء. واستـبـعد الـقـائمـة 
ـــكـــون من فـــيـــتـــوريـــا الـــربـــاعي ا
ــغــربي عــبــد الــرزاق حــمــد الــله ا
والــبــرازيــلــيــ مـايــكــون بــيــريـرا
وجـولــيـانـو دي بـاوال واألسـتـرالي
بـــراد جــونــز من قــائـــمــة الــنــصــر
ـــدرب ـــواجـــهـــة الـــزوراء. وضم ا
الــبـرتــغـالي الالعب الــشـاب راكـان
الـشمالن بـدلًـا من حمـد الـله فيـما
سيكون يـحيى الشهـري ووليد عبد
الله وعمر هوساوي وفهد اجلميعة
ـنـصور وسـلـطـان الـغـنـام وحـمـد ا
غادرة للعراق. على رأس القائمة ا
ويــرى فـــيــتــوريـــا صــعـــوبــة الــزج
ـرهـقـ في مـنـافـسات بـالالعـبـ ا
بـــطــولــة صـــعب مــشـــوارهــا عــلى
ـت أمـام الوصل الـفريق بـعد هـز
وذوب آهن وفـــــــضـل إراحــــــتـــــــهم
ـواجـهة االحتـاد في نـصف نـهائي

الكأس.
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دة الـقـانـونـيـة للـرد عـلى االسـتـفـهامـات الـتي قـدمـهـا االحتاد نـظـرا النـتـهـاء ا
ـــيـــنـــاء وتــســـلـم الــدفـــوعـــات اخلـــاصــة الـــدولي ولم تـــرد عـــلـــيـــهــا ادارة ا
بالنادي. يشار الى ان االحتاد االسيوي للعبة كان قد منح االدارة نفسها الى
جانب ادارات انـدية اخرى مـهلة زمـنية تـمتد الى الـثالث من الـشهر اجلاري
ـدربـ ومن ـوقف الـنـهـائي بـشـان عـدد من شـكـاوى الالعـبـ وا لـتـوضـيح ا

يناء تاال وايدن. ضمنها قضية محترفي ا

واجهة النصر السعودي U³¹—bð ∫ انهى فريق الزوراء تدريباته في كربالء استعداداً 
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