
W ÝR  sŽ —bBð WO u¹ WO{U¹— …b¹dł

 U uKF*«Ë W U×BK  WO*UF « ÊU e «
ÊU e « …b¹dł l  U½U−  VKDð

AZZAMAN SPORT DAILY NEWSPAPER
Email: azzamansport@azzaman.com
             info @ azzaman.com AZZAMAN SPORT

œbF « w  √d ≈

 Azzaman Sport Arabic Daily Newspaper Vol/8. Issue 3962 Tuesday 23/1/2018 الزمان الرياضي ـ السنة الثامنة ــ العدد 3962 الثالثاء  5 من جمادى االولى 1439 هـ 23 من كانون الثاني (يناير) 2018م

ÂUM²O  ÂU √ b −²ð “ËeN*« ”—U(«Ë nOFC « ŸU b UÐ bNý  UEH%

…d¹d   UOŽ«bðË WM¹eŠ ¡«uł√ jÝË œ«bGÐ qB¹ w³*Ë_«

ÂuO « ÊU×²²H¹ ¡öÐd Ë  UŽUMB «
3  ’   …dAŽ W¹œU(« W u'«

 U —UA  w  w³*Ëô« `IK¹ wMÞu « V ²M*«
4  ’   WýuAG  ZzU²½ sŽ UNO  Y×³½

WOŽU³ Ð d−HM¹ b¹—b  ‰U¹— ÊU dÐ
2  ’  fO²OÐ ` ²Jð W½uKýdÐË

5 Š ¡UO{ ≠ WŠËb «

مــــوفـــــد االحتـــــاد الـــــعـــــراقـي لالعالم
الرياضي

ـبي لـكرة عاد وفـد مـنـتخـبـنا االو
الــقــدم  امس االثــنــ الى بــغـداد
والنجف بعد مـشاركته في بطولة
كـــــاس اســــيـــــا حتت  23عـــــامــــا
ـتــواصــة مــنـافــســاتــهـا لــغــايـة ا
السابع والعشرين من هذا الشهر
وخـروجه من الـدور ربـع النـهـائي
ــنـتــخـب الــفـيــتــنــامي عـلـى يــد ا
بـــركـالت الـــتــــرجــــيح من عـالمـــة
اجلــزاء  5-3بــعـــد الـــتـــعــادل في
الوقت االصلي واالضافي . 3-3
الــوفــد الــعــائــد الى بــغــداد امس
االثـــنــ من الــدوحـــة وصل عــلى
وجـبتـ بسـبب حجـوزات السـفر
حــيث عــادت الــوجــبــة االولى في
الـــســاعـــة الـــعــاشـــرة والـــنــصف

وضمت غالبية الوفد.
فيـما وصـلت الـوجبـة الـثانـية في
الـسـاعـة الـثـالـثـة من بـعـد الـظـهـر
وضـــمـت ســبـــعـــة اشـــخـــاص من
بــيــنــهم مــوفــد االحتــاد الـعــراقي
درب لالعالم الرياضي ومساعد ا
عـــبـــاس عـــبــيـــد ومـــدرب حــراس
ـــرمى عــبـــد الــكــر نـــاعم وقــد ا
مـنحتـنا فـرصة االنتـظار الطـويلة
في مـــطـــار الــدوحـــة فـــرصــة  في
اعـداد هـذه الـرسـالـة االخـيـرة عن
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عـدم الرضا وعـالمات احلـزن كانا
مــرســومـ عــلى وجــوه اجلــمـيع
عقب اخلسارة امـام فيتنام والتي
تـوجب فـيـهـا عـلى الـوفـد مـغـادرة
الــصــ في الــيــوم الــتــالي وكـان
الـطــريق من مــديــنـة تــشــانغ شـو
حــتى  مــطــار مــديـنــة شــنــغــهـاي
ـدة بــالــســيــارة والــذي اســتــمــر 
تـقـارب الـثالث سـاعـات ومـاتـبـعه
ـدة من سـفــر جـوي الى الــدوحـة 
عـشــر سـاعــات مـتــواصـلـة ثــقـيال
وكـئيبـا  ولم نكن بـحاجة لـفراسة

كــبــيــرة لـنــعــلم حــجم االلـم الـذي
يــعــتــصــر قـلــوب الــوفــد ومــايـتم
تـداوله من احـاديـث حـول اسـباب
ـريرة في اخلـسارة وتـداعـياتـها ا
ني الـشـارع العـراقي الـذي كـان 
الـنــفس بـاجنــاز يـنــسـيه اخــفـاق
خـلـيجي  23في الـكـويت قبل أقل
من ثالثة اسـابيع  وماتـرتب عليه
من وداع لــلــدور نـصف الــنــهـائي
بعد ان كان مرشحا ساخنا للفوز
كما يقولون الفوز له اباء كثيرون
ـــة لـــهـــا اب واحـــد هــو والـــهـــز
الك التدريبي ثل ا درب الذي  ا
ـــدرب لـــلــــمـــنـــتــــخب بـــقــــيـــادة ا
عــبـدالـغـني شـهــد وقـد اعـلن بـعـد
مـبــاراة فــيــتـنــام انه يــتــحـمــلــهـا
لوحـده لـكن نـقـولـهـا من دون اية
مـكن مـجـامـلـة ان الرجـل عـمل بـا
ــنـــتــخب وكـــانت فـــتــرة جتـــمع ا
الوحـيـدة الـتي حصل عـلـيـها هي
الـتي سبـقت انطالق الـبطـولة في
ـنـتخب في الـصـ حـيث جتـمع ا
مـطـار الـدوحـة وحـيـنـهـا واجـهـنا
صــعـوبـة كـبـيــرة في اقـنـاع شـهـد
بـالصـعود الى الـطائرة حـتى قبل
اقالعــهــا بــدقــائق  بــعـد ان وصل
الـى مـــرحـــلـــة الـــيـــأس من جـــراء
ــشــاكـل الــتي اثـــارتــهـــا انــديــة ا
الشرطة والـزوراء والنجف والتي
 استدعاء اكثر من  3العب من
صـفوفهـا وقد حـاول ومنـذ اليوم
االول لـــوصــــولـــنـــا الـى الـــصـــ
الـتركـيز عـلى حتسـ قدرات خط
ـدافع رعد فنر الدفاع بـعد عودة ا
الك الــــتـــدريي وعـــدم قـــنــــاعـــة ا
ـــدافع احــمــد عــبــد بــجــاهــزيــة ا
الرضـا الذي كـان اكبـر اخلاسرين
شاركـة عنـدما ( اضاع في  هـذه ا
) فــهـــو لم يــلـــعب مع ــشـــيــتـــ ا
الـــوطـــنـي في خـــلـــيـــجي  23ولم
يشـارك اساسـيا سـوى في مباراة
الــسـعــوديــة في ظل عــدم قــنــاعـة
ردوده البدني وتفضيله درب  ا
اللعب بعلي لطيف وبرهان جمعة
ــــبـــاريـــات ـــنــــســـجـــمــــ في ا ا

.!! كل التحـفظات التي التـجريبيـةّ
كــانت تــراود شـــهــد ومــســاعــديه
حيدر جنم وعباس عبيد جتسدت
في مباراة فيتنـام فدفاعنا السيما
قـــلـــبي الـــدفــاع تـــكــشـف عــوراته
وتسبب بهدف قاتل  وحارسنا
كـان مــهـزوزا بـعــد ان كـان افـضل
ــنــتـــخب في مـــبــاريــاته العـــبي ا
ـاضــيـة والعب مـحـتـرف الـثالث ا
مـثل بـشار رسـن سدد ست ركالت
ـبـاراة في الـتـدريب الــذي سـبق ا
بـيـوم واحـد لــعب ثالث مـنـهـا في
كل جـهـة وكان تـرتيـبه الـثالث في
درب نفذين يطلب من ا تسلسل ا
ان يكـون اول من يسدد فـيسددها
بـــيـــد احلـــارس وفـي مـــنـــتـــصف
ـهـاجم فــرحـان شـكـور الـهــدف  ا
الـذي زج به في الــدقـائق الــثـمـان
يضيع فرصة في الـدقيقة االخيرة
من الـشوط االضـافي الثـاني وهو
في وضـع انــــفــــراد تــــام مــــاعــــدا
الــــفــــرص الــــعــــديــــدة االخــــرى 
واصـابـة امـجد عـطـوان احـد ابرز
الالعــبـ الــذين يـعــتـمــد عـلــيـهم
نـتخب من شـهد ومـاشهـده اداء ا
تـغــيـيــر بـعــد دخـوله في الــشـوط
قـابل ست محاوالت في ا الثـاني 
فـيـتـنـامـيـة تـمـكـنـوا  من تـسـجـيل
نـتخب قدم ثالثة اهـداف فيـها  ا
اداء كــبــيــرا من اجلــانب الــبــدني
وادى مـــدرب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة
االســبــاني غــوانــزالــو دوره عــلى
اكـمل وجه عــنـدمـا قـدمـنـا مـبـاراة
ماراثـونيـة على مدى  120دقيقة
عــلــيــنـا ان نــعــتــرف ان االخــطـاء
الـدفاعـيـة الـقـاتـلة واحلـظ السيء
كـانـا وراء خـروجـنـا امـام فـيـتـنام
لــــــكن ذلـك لن يــــــعـــــفـي احـــــد من
ـكن ان تـضيف ـسـؤولـية ومـا  ا
لـــنـــا هــذه الـــتـــجـــربــة من دروس
نـستـفيـد من ورائهـا وان التزيـدنا
استـمرارا وتعـنتا في الـسير على
نــهج خــاطـيء دفــعـنــا مـن جـراءه
الــــــكـــــثـــــيــــــر من االخــــــفـــــاقـــــات

الكـــــــــروية.   

في احملــافــظــات وبــاقي مــؤســســات
الدولة العراقية على االنتهاء من هذا
ـــلـف اجملـــحـف بـــحـق الـــريــــاضـــة ا
الـعـراقيـة وجـمـاهيـرنـا الكـرويـة فان
الــــوزارة تـــديـن وبــــشــــدة االعــــمـــال
الالاخالقــيـــة والــبــعــيــدة عن الــروح
الريـاضيـة التي شهـدها مـلعب زاخو
الرياضي خالل مـباراة يوم أمس من
نـفـر ضـال مــحـسـوب عـلـى جـمـاهـيـر
زاخو عكس صورة غير ايجابية عن
العب الـكرويـة في عراقـنا احلـبيب ا
ــسـاعـي الـكــبــيـرة لــلـوزارة في ظل ا
ـؤسسـات الريـاضيـة لرفع احلـظر وا
العب الــعــراقــيــة خالل الــكــلي عن ا
ـقـبــلـة". وتـابع الــبـيـان انه الـفـتــرة ا
"وفي الـوقت الـذي تـطالـب فيه وزارة
ــسـؤولـ في الـشـبـاب والــريـاضـة ا
اإلقـلـيم ومـحـافظـة زاخـو بـردع هـكذا
تـصرفـات معـيبة بـحق الـبلد وشـعبه
ـسيـئة وريـاضته وابـعاد الـعنـاصر ا
ـالعب الــــكـــــرويــــة عن مـــــدرجــــات ا
واحلـفاظ عـلـيـهـا لـتـنـعم بـالـتـشـجيع
ـــثــالي والـــنــظـــيف فــإنـــهــا جتــدد ا

وقـــالـت الـــوزارة فـي بـــيــــان تـــلــــقت
"الـزمــان الـريـاضي" نـسـخـة مـنه انه
"في الـــوقت الــذي يـــســعى الـــقــطــاع
الــريـاضي وبــقــوة عــبـر مــؤســسـاته
الـــريـــاضـــيــة الـى إظــهـــار الـــصــورة
احلقـيقيـة للـعراق وشعـبه الكر من
خـالل اقـامـة الـبـطـوالت والـفـعـالـيـات
الـرياضـيـة والتي كـان في جـزء منـها
يـســتـضــيف الــشـخــصـيــات والـفـرق
ــخـــتــلف ـــيــة و الــعـــربــيــة والـــعــا
الـفـعالـيـات وتكـاتف اجلـمـيع ليـظـهر
إمــكـانــيــات الــعـراق فـي اسـتــضــافـة
ـنـتــخـبـات ـنــتـخب مـع ا مـبــاريـات ا
الــشـقــيـقــة والــصـديــقـة عــلى مالعب
كـربالء والـبـصـرة يـظـهـر لـنـا الـيـوم
ولالسـف الــشــديـــد نــفــر ضـــال هــنــا
ن لم يـرق لـهم مـا يروه من وهـناك 
ـستـويات في تـقدم كـبيـر على كـافة ا
ـنـشـأت ورفع احلـظـر طـريق اكـمـال ا
العـب الـعـراقــيـة". واضـاف انه عن ا
"في الــوقت الـــذي تــعـــمل فــيه وزارة
الشباب والرياضة واحتاد كرة القدم
واإلعالم الرياضي واجملالس احمللية
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قــال عـضــو ادارة الــنــادي هــوشــيـار
دوبانكي ان فريقنـا حقق فوزا مهما
جـــاء في وقت نـــحن بــحـــاجـــة الــيه
باراة االول كان فيه مبينا ان شوط ا
فـريق زاخـو افـضل وقـادراً عـلى قـلب
بـاراة من خسـارة الى فوز. نتـيجـة ا
وتابع دوبانـكي ان نتيجـة الفوز تعد
بــدايــة عــودة الــفــريق الى الــنــتــائج
اجلـيـدة ألجل ارتـقـاء سـلم الـتـرتـيب
شـيئـاً فـشيـئاً. واشـار الى ان الـفريق
عازم عـلى استـقطـاب ثالثـة أو اربعة
العــبـ جــدد خالل فـتـرة االنــتـقـاالت
الـشــتــويـة الــقـادمــة. يـذكــر ان فـريق
زاخـــو حـــقق الــــفـــوز عـــلـى ضـــيـــفه
السـماوة بهـدف مقـابل هدف واحد
ضـمـن مـنـافـسـات الـدور الـعـاشـر من

متاز. رحلة االولى للدوري ا ا
من جــهــتــهــا أدانت وزارة الــشــبــاب
والرياضة بشدة االعـمال "الصبيانية
ـسيـئة" الـتي شـهدهـا ملـعب زاخو ا
ـــشـــوهــ داعـــيـــة اجلـــمــيـع لــردع ا

العبنا الرياضية. للصورة الزاهية 

حتت خــيــمـــة الــعــمل اجلــمــاعي
الـــــذي يــــــغـــــيـب في ظـل هـــــذه
ـا جـعـلـني الــظـروف اآلنـيـة 
أعـــــجل فـي اتـــــخـــــاذ قــــرار

االستقالة  ..
إنني إذ أعـلن عن قراري
هــــــذا أتــــــمـــــنـى لــــــكم
وجلـــــمـــــيـع األخــــوة
الـــــعـــــامــــــلـــــ في
شـؤون الــريـاضـة
النجاح والسداد
واتــقـــدم بـــوافــر
الشـكر والـعرفان
جلــمــاهـيــر نـادي
الــشــرطــة االصالء
عـــــلـى وقــــفـــــتـــــهم
الـــــــشــــــــجــــــــاعـــــــة
ومــسـانــدتـهم طــيـلـة
فترة عملي كما أتقدم
بـــخـــالص الـــتـــقـــديــر
واالحـــتـــرام  جلـــمـــيع
اجلـمـاهـيـر الـعـراقـيـة
الـــوفــيـــة واحملـــبــة
ــــولى داعــــيـــــا ا
الــــــقــــــديـــــر أن
يحفظ وطننا
الــــــــغــــــــالي
وشـــعــبــنــا

( الكر

خالل الـــنــتـــائج اإليـــجــابـــيـــة الــتي
حققتـها فرق النادي  يذكر ان رئيس
نــادي الـــشـــرطــة ايـــاد بـــنــيـــان قــدم
اسـتـقالـته الـيوم االثـن بـسـبب ما
ـفـاهـيم وصـفه بـغـيـاب الـقـوانـ وا
التي ترعى الرياضة وتتعاطى معها
كممارسة مـجتمعية متـحضرة كفلها
الــدسـتــور الــعــراقي. وتــقــدم رئـيس
نادي الشرطة باستقالته الى االهيئة
االداريـة امس االثـن عـازيـا الـسبب
ـفاهـيم التي الى غيـاب  القـوان وا
تـرعـى الـريـاضــة  وتـتــعـاطى مــعـهـا

كممارسة مجتمعية متحضرة
وجاء في نص االسـتقالـة ( أعلن لكم
اسـتقـالتي من الـعمل رئـيسـا للـنادي
نظـرا للظـروف "غير الـطبيعـية" التي
تـعـيـشـهـا الـريـاضـة الـعـراقـيـة حـيث
ـا هـو أصـبـحت تـداعـيــاتـهـا تـنـذر 
أخطر من الواقع الـذي نشهده اليوم
كنـتـيجـة طـبيـعـية لـغـياب  الـقـوان
ـــفــاهــيـم الــتي تــرعـى الــريــاضــة وا
وتتعاطى معها  كممارسة مجتمعية
مـتـحضـرة كفـلـها الـدسـتور الـعراقي
وخالفــا لــهــذا األمـر جنــد تــكــريــسـا
متعمدا حلاالت االنـقسام والتشضي
واالبتـعاد كـليا عن الـروح الريـاضية
ـتـعـارف عـلـيـهـا وألنني الـسـائـدة وا
ـــنــصب فـي أي مــفــصل أؤمن بــأن ا
لـيس هـدفـا لـطـمـوحـاتي وتـطـلـعاتي
ـا الـهـدف األسـاس هـو اإلصالح وإ
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رفـــضت الـــهــيـــئـــة اإلداريـــة لـــنــادي
الـشـرطــة امس االثـنـ االســتـقـالـة
الـتي تـقـدم بـهــا رئـيس الـنـادي أيـاد
بــنــيــان بـعــد ان وجــد ان الــريــاضـة
الـعـراقـية بـاتت تـعـيش ظـروفا“غـير

طبيعية . ”
وقال الـناطق االعالمي بـاسم الهـيئة
اإلداريــــة حتــــســــ الــــيــــاســـري إن
“جــمــيع أعــضــاء الــهــيــئــة اإلداريـة
لـــلـــنــادي رفـــضـــوا وبـــشـــكل قـــاطع
االســتــقــالـــة كــونــهــا تــأتي في وقت
يطـمح اجلـميع من خالله آلى إيـجاد
االسـتـقـرار االداري للـعـودة بـالـنادي

سار الصحيح.” الى ا
اضـاف الـيـاسري ان “أسـباب رفض
اســتـقـالـة بـنـيـان كـونه وضع حـاالت
االنقـسام والتـشضي واالبـتعاد كـليا
عن الـــروح الـــريــاضـــيـــة الـــســـائــدة
ـتـعـارف علـيـها سـبـبـاً الستـقـالته وا
وهــذا يــتــعــارض مع الــنــظـرة الــتي
تـمــتـلـكـهــا الـهـيـئــة اإلداريـة عـنه في
قــدرته عــلى جتــاوز تــلــكم الــظـروف

وخلق مناخ اداري ناجح.”
تـابع ان “إدارة الـنــادي ســتــجــتـمع
الـيوم من اجل ثـني بـنيـان عن قراره
ـسيـرة الـتي بـدأها من اجل إكـمـال ا
الـنـادي مـنـذ تـسـلم الـهـيـئـة اإلداريـة
احلـالـيـة لـدفـة قـيـادة الـنـادي والـتي
بـدأت ثــمـارهــا بــجـني احلــصـاد من
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دعـوتـهـا لـوزارة الـداخـلـيـة ووزيـرهـا
قــاسم األعــرجي بــاتـخــاذ اإلجـراءات
الــرادعـــة لــكل مـن تــســول لـه نــفــسه
ـالعب الـــــعــــــبث بــــــأمن وسـالمـــــة ا
الكروية والـفرق الرياضـية في بغداد
واحملــافــظــات كـــافــة وبــاالخص مــا
حـدث بــعــد مـبــاراة نـاديـي الـشــرطـة
والـزوراء من افـعال ال تـمت النـديـتـنا
وجـماهـيـرها احملـبـة بأي صـلـة وتنم
عـن طـيش واســتــهـتــار واضح وعـدم
احـتـرام لـهــيـبـة الـدولــة". كـمـا طـالب
الـبيـان "جلنـة االنـضبـاط في االحتاد

الــــعـــــراقي لــــكــــرة
الـقـدم بـانزال
الـعــقـوبـات
الـقــانـونـيـة
ـــنــاســبــة ا
لــــردع مـــثل
تـــــــــــــــــــــــلــك
الــــظــــواهـــر
ــــســــيــــئـــة ا
لــــــلــــــعــــــراق

ورياضته"
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بية طالب  االم العام لـلجنة االو
حيدر حس علي جميع االحتادات
ركـزية الـتي اعلنت مـشاركـتها في ا
دورة االلــــعــــاب االســـيــــويـــة الــــتي
حتـتـضــنـهــا عـاصـمــة انـدونـيــسـيـا
جـاكارتـا مـاب الـ  18من شـهر اب
ـقـبـل لـغـايـة  2مـن شـهـر ايـلـول ا

ــواعـيـد الـتي بـضـرورة االلــتـزام بـا
اعـلـنـتــهـا االمـانـة الـعـامـة اخلـاصـة
بـــلــــقــــاء جلـــنــــة اخلـــبــــراء وجـــمع
ـشـاركـ وبـرنـامج مـسـتـمـسـكـات ا
االعداد الفني للرياضي ونتائجهم
ــــســـتــــويــــ الـــعــــربي عـــلـى ا

واالسيوي.
وقــال االمــ الــعــام  خالل
االجــتـمــاع الــذي عــقـده مع
جلـنـة اخلـبـراء في الـلـجـنة
ــبـــيـــة ان عــلـــيـــنــا ان االو
اســـراع الـــزمن واخـــتـــزال
ــتــبــقي الــوقت الــضــيق ا
لـــدورة االلــعـــاب مــؤكــدا
ضرورة ان تـسارع جلـنة

اخلـــبـــراء بـــلـــقـــاءتــهـــا مـع رؤســاء
ـركــزيـة الـتي ـثـلـي االحتـادات ا و
اعـلنت مـشاركـتها فـي دورة االلعاب
االســيـــويــة لــغــرض تـــقــد جلــنــة
اخلـــبــــراء تـــقـــريـــرا نـــهــــائـــيـــا عن
االحتادات الرياضية وما حتققه في
ــهـــمــة عــلـى طــاولــة تــلـك الــدورة ا
ــــكـــتب الــــتـــنــــفـــيــــذي لـــلــــجـــنـــة ا

بيـــــــــة . االو
ـبـيـة وأضـاف عـلي ان الـلـجـنـة االو
طـلقة بلـجنة اخلبراء تضع ثقـتها ا
الـتي لـديهـا خبـرة وافـية لـتاريـخهم
الـطـويـل بـريـاضـة االجنــاز الـعـالي
وكـانت بـصـمـات خـبـرتـهم واضـحـة
ركـزية في في مـشاركـة احتـاداتنـا ا
الدورات االسـيـويـة االخـيـرة مـبـيـنا
ـبــيــة ســتــوفـر كل ان الـلــجــنــة االو
الـدعم واالسـنـاد لـلـريـاضـيـ الذين
ســيــتم االعــتــمــاد عـلــيــهم في دورة
االلــعــاب االســيـويــة الــتي نــريـد ان
شـاركة فيها نـوعية وليست تكون ا
كميـة وحتقيق االجنـازات في سماء

جاكارتا .
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ــبي بـكــرة الـقـدم ــنـتـخب االو رئــيس وفـد ا
وعــضـو احتــاد الـكـرة يــحـيى زغــيـر قـدم
بــاســمه ونــيــابــة عـن اعــضــاء االحتـاد
اعــتــذارهم لــلــشــعب الــعــراقي عــلى
نــتـيـجـة اخلــسـارة امـام فــيـتـنـام 
مــــؤكــــدا ان اجلـــــمــــيع احتــــادا
ومـدربـ والعـبـ يـتـقـاسـمون
ـســؤولـيــة مع االشـارة الى ا
ان هـنـالك نـســبـا بـ جـهـة
واخــــرى  مــــوضــــحــــا ان
االحتـاد وفر كل مايـحتاجه
الـوفـد مـن امـور لــوجـســتـيـة
ــهـــمــة مـــقـــابل عــدم الجنـــاح ا
الــتــدخـل في اخلــيــارات الــفــنــيــة
لـلـمالك الـتـدريــبي وهـو نـهج سـرنـا
نتخبات الوطنية  عليه مع كل مدربي ا
الك الـتـدريبـي جزءا من فـيمـا حـمل زغـيـر ا
سـؤولـيـة فـي عـدم دقـة اختـيـار بـعـض االسـماء ا
الــتي لم تـثــبت حــضـورهــا في الـبــطـولــة وكـانت
سـببا في االهـداف التي هزت شـباكنا من دون
ان يــذكـر اســمـاء كــمـا حــمل زغــيـر الالعــبـ
ـسؤولـيـة بـعد ان تـسـببت اجلزء االكـبـر من ا
االخطـاء الـفـرديـة الـتي ارتـكـبـهـا عـدد مـنهم
وعـدم ظهور الـبعض االخـر بشـكل جيد من
نتخب ب االسـباب الرئيـسة التي جعـلت ا

رضي. اليقدم االداء ا
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