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الــلــعب ومن دون اخــطــاء وخــلـق الــفـرص
والـتغـيـرات واستـخـدام الـعنـاصـر البـديـلة
ــؤثــرة االهم ان تــظــهـر لــيــاقــة الالعــبـ ا
ـواجــهـة الـبــدنـيــة بــحـالــة عــالـيــة  امــام ا
احلـقــيـقـيــة  والـنــتـيــجـة الــتي يــنـتــظـرهـا
االنـصـار بـلهـفـة وتـصـوروا كـيف  سـيـكون
شـكل االحــتـفـاالت اذا مـا تـغــلـبت الـشـرطـة
بكرة  على بداية على الزوراء في اجلولة ا
رحلـة االولى  والن فارق النقطة مباريات ا
عندمـا يتحقق عـلى حساب االقـوياء يعطي
حلظات مهمـة  متبادلة لالعـب واجلمهور
واالدارة التي تعيش حالة اإلحباط من عدة
مـوسم رغم تغـيـرهـا ب فـتـرة وأخـرى لكن
لألمـانـة جمـيـعـا حـرصت عـلى دعم الـفريق
الــكــروي  بــشــكل كــبــيــر كــمــا يــحــصل مع
االدارة احلـــالــــيـــة الــــتي  تــــامل ان يــــأتي
وسم احلالي احلصول على اللقب خالل ا
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 ســتـكـون صـعــبـة لـلـغــايـة  لـكن الــنـتـيـجـة
سـتـنـعش اآلمــال الـتي تـتـوقف عـلى عـطـاء
الالعــبـ أنـفـســهم وان يـتـصــاعـد رد فـعل
الالعب للـدفاع عن  نتيـجة االسبوع  على
ا حـساب الـغـر احلـقيـقي وقـهـره ألنه ر
يتقبل أي خسـارة  او تعثر  اال من الزوراء
وكما قـلنا كيف سـيكون شـكل االحتفال في
ـنتـظـر نـهـما ان الـفـوز الي من الفـريـقـ  ا
يــرتــقــيـــا الى مــســتــوى الـــلــقــاء  واقــنــاع
جـمــهــوريــهــمـا بــقــدراتــهــمــا  في حتــقـيق
ؤثرة والقوية بوقت مبكر  حيث النتيجة ا
الــشــرطــة الــذي تــعــرف قـبـل الـزوراء عــلى
طريق االنتصـارات بيوم يـريد ان يسبقه
ـطـلوب الن الـيوم من خـالل  تقـد االداء ا
واجهـة وانهاء لديه العبـ  قادرين عـلى ا
وسم  بـالـفوز ـباراة كـمـا يريـدون وبـدا ا ا
على الـبطل والغـر  في مهـمة صـعبة ولم
تـكـن سـهـلــة   في وقت يـريــد الـزوراء قـطع
خطوة مـهمـة للحـفاظ على تـوازنه والدفاع
عن اللقب   عـبر الظـهور اجليـد من البداية
التي يـريد الـشرطـة عرقـلتـها حـتى  لو كان
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ويسـتقـبل  اربـيل  الطالب  كـأول فريق في
ملعـبه  وب جمـهوره  بعـد عودته للدوري
في اول إطالله له يسـعى فيـها الى حتـقيق
الــفـوز وتـقــد الـهــديـة االولى  جلــمـهـوره
ستوى اجليد الذي يتنظر منه ان يظـهر با
من هذه االوقـات وان ال يـضيع الـنـقاط  قي
مــــيـــــدانـه الــــذي مـــــهم ان يـــــرفع  رهـــــانه
وحـظـوظه  والـوقـوف في مـوقع مـهم يـليق
بـسـمـعـته بـعـدما  انـهى  عـزلـته في مـوسم

الفريق  في احلصول على إجماع جمهوره
طـلـوبة الن الـفوز الـذي ينـتـظر الـنـتيـجـة ا
ــا يـسـاهم في عـلـى الـشـرطـة يــخـتـلف ور
ـرحلة االولى الوصـول الى انهـاء صدارة ا
رغم انـه ســيــواجه مــبــاريــات صــعــبـة  الن
سابقة  تضم فـرق قوية كما ان كل الفرق ا
االخـــرى  تـــامل بـــالــتـــغـــلب عـــلى الــزوراء
والشرطة واجلوية لكن أي نـتيجة ايجابية
حتــصل في لــقــاءات الــثالثي لــهــا اهــمــيـة
خـاصــة   ولـذلك حتــظى بـاهـتــمـام الـوسط
ـتـوقع ان الـكــروي ولـيس أنـصـار الــفـرق ا
يشهد ملـعب الشعب حضـورا كبيرا   لدعم
ـبـاراة تـخـتـلف وألنـها اتت الـفـريقـ الن ا
ـنـافـسـات  وتمـر في في وقت  مـتـقـدم من ا
حلــظــات صــعــبــة عــلى مــســتــوى حتـقــيق
الـصـدارة  جـريـا عـلى الـعـادة الـتي  بـقـيت
مــرتــبــطـة  بــ الــفــرق اجلـمــاهــيــريـة  مع
ارتــفـاع حــظـوظ الــنـفـط  افـضل الــفـرق في
ـوسمـ الـسابـقـ  كـما يـتـمنى جـمـهور ا
ـستوى  الذي الزوراء ان يظـهر  فريقـها با
يـــلــيـق به  وان يــقـــدم كل شيء الن الـــفــوز
ـفـضل  جلـمـهوره الـيـوم سيـكـون الـشيء ا
لـتـعـزيز الـسـيـطـرة عل  األمـور من الـبـداية
الـتي ال يـريـد الـتـخـلي عـنـهـا الـفـريق الـذي
قدم موسم مهك بفضل بـدايته التي منحته
التـفوق وحتـلى بـاللـعب القـوي والتـصرف
بشكل جيد لـلنهايـة قبال ان يرفع اللقب في
اجواء احتفالية  لم تنظم كما يجب  ويأمل
ان يـدخلـهـا نـفس الـفريق بـشـكل اخـر وهو
يطـمح بـفضل جـهود العـبـيه وكادره الـفني
ا والـطمـوح بـتـقـد مبـاراة األسـبـوع ور
الـشـهـر امـام االختـبـار احلـقـيـقي   وتـدبـير
ـنـافـسات األمـور اسـتـعـدادا لـلـدخـول في ا
طلوبة عنوية ا قبلة باحلـالة ا األسيوية ا
ألنه سيكون امام بطولـة قوية وفرق تتمتع
بـإمــكـانـات كـبـيــرة  ولـهـا بـاع  طـويل   وال
بـاريات االسيوية ينقصهـا شيء  وتظهر ا
ـالي عـبـر بيع ـردود ا فـرصة فـي حتقـيق ا
الـتـذاكـر الـدولـيـة ألنه  سـيـكـون في مـقـدمة
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 ويريـد الشـرطة اخلـروج  بالـعنـوان االبرز
ـطــلــوب عــبـر من خـالل تـقــد الــنــشــاط ا
مــفـارزه الـتي شــهـد تــغـيــرات واضـحـة من
خالل  الـتعـاقـد مع اسمـاء مـعروفـة كـما ان
تلك اسمـاء اخرى تلعب من فترة الفريق 
مع الــفــريق الــذي بــدا  بــشــكل مــثــالي في
الفوز على الـوسط بهدف  ولـيوجه رسالة
ألقـرانه  بـانه الــيـوم اقـوى من االمس وانه
دخل للـدفاع عن سـمعـته التي تـراجعت في
ــوسم األربـعــة األخـيـرة والــعـمل بــكل مـا ا
وسـعه لـيتـمـكن من خـطف الـلـقب الـذي بدا
من خالل معسـكر مصر  ومـحاوالت ترتيب
االمـور حــتى يـتـمــكن من الـســيـر بـاالجتـاه
الــصـحـيح  لــلـصـراع عــلى الـبـطــولـة وهـو
رحـلة يخـوض واحـدة من اهم مبـاريـات  ا

االولى 
واصلة حتقيق النتيجة ويسعى الشرطة  
االيجابية الثانية حتت انظار جمهور الذي
يــأمل ان يـــســيـــطــر الـــفــريق عـــلى اجــواء
ــســـتــوى ــبـــاراة عـــبــر تـــقـــد األداء وا ا
وإقـنـاع األنصـار الـذين يـأمـلـون ان يـعكس
الـفـريق قـوته ورغبـته وان يـتـحـسن كـثـيرا
شـوار طـويل لـكن الفـوز عـلى الزوراء الن ا
ـكن ســيـبــ حـقـيــقـة قــوة الـشــرطـة  وال 
تـسويغ االمـور امـام أي نـتيـجـة غيـر الـفوز
بــعـدمــا قــامت االدارة بـتــغـيــر الــكـثــيـر من
ــشـاهــدة الـفــريق بـأعــلى حـاالت األشــيـاء 
الــعــمل  الــتـي يــعــول فــيـــهــا عــلى قــدرات
الالعــبــ   الـقــادرة عــلى حتـقــيق الــفـارق
وحسم االمور حتت أنـظار جمـهور الزوراء
ـهــمـة الـتي يـراهن  عـلــيـهـا جـمـهـوره في ا
الـذي يــرى ان خـروج الـشـرطـة بــالـنـتـيـجـة
طلوبة سيـكون احد اإلطراف التي تبحث ا
عن االجناز بـعد التـغلب عـلى الوسط الذي
يأملون ان يفتح اجملال لعبور بوابة البطل

الصعبة
الـشـرطـة قـادرة عـلى الـلـعب بـاحللـول وهم
يـبحـثون عـلى الـنتـيـجة  من  خـالل طريـقة

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

تـــتــــجه األنــــظـــار الـــيــــوم األحـــد الــــثـــالث
والـعشـرين من الـشـهـر اجلـاري  الى مـلعب
ــ  الــزوراء الـــشــعب حـــيث لــقــاء الـــغــر
والــشــرطــة في قــمــة اجلــولــة الــثــانـيــة من
ـمتـاز  بكـرة الـقدم  عـند مسـابـقة الـدوري ا
الـسـاعـة الـسـادسـة مـسـاء  احلـدث الـكروي
ـتــوقع ان  يـحــمل طــابع  واالثـارة االبــرز ا
والــنـديــة  الن الـنــتــيـجــة  سـتــعـطي دالالت
عن قـوة الـفـائز   قـبل ان يـبـحث كل مـنـهـما
عن حتـقيـق اخلطـوة االولى وتـامـ الـعمل
ضي قـدما في االهم في اجلولـة الثـانيـة وا
مسـيـرة التـنافس عـلى الـصدارة في فـرصة
تعد مواتـية لكل من يسـتثمرهـا بشكل جير
ــســتــولى االفــضل عــبـر من خـالل تـقــد ا
حتــــشــــيــــد اجلــــهــــود من خـالل مــــوجـــود
الالعبـ  ومن يلـعب للـمنتـخبـات الوطـنية
وأهمـية ظـهـور اإلفراد بـالشـكل األفضل الن
درب االجنبي اللقاء سيجري حتت انظار ا
واهمـية ان يـقع االختـيار عـلى  االفضل من
ـنـتـخب الـوطـني  كـما الالعـبـ  لـتـمـثـيل ا
يأمل الالعب ان تبقى عملية االختيار  من
قــبــله وعــبــر قـنــاعــاته ألنه ســيــكــون  امـام
مـسـؤولـيـة  قـد تـطيـح به بـوقت مـبكـر   في
شاركات  الـقادمة التي تـمثل التحدي ظل ا
ـنـتـخب في الـفـتـرة ـهـمـته   بـعـد تـراجع ا
ـلــعب األخــيــرة  الــفــريــقــان سـيــدخـالن  ا
بـظروف مـتـشـابه  حـيث  فـوز الـزوراء على
احلــدود  بــهـدفــ واحلــال لـلــشــرطــة عـلى
الــوسط بـنــفس الــنـتـيــجـة كــمـا ســيـدخالن
مدعـومان بـجمـهوريـهمـا الكـبيـرين وكلـهما
شـــهـــد إضـــافـــة عـــدد من الـــتـــغـــيـــرات في
صفوفهمـا وكل منها  يريـد اخلروج باللقب
الذي يرتكز على حتقـيق البدايات الناجحة
 التـي تشـكل احلوافـز لـلسـيـر على الـطريق
ـنـافـسـة  وأهـمـيـة حتـقـيق الـصـحـيح فـي ا
الصـدارة من هذه األوقـات التي تـشكل احد
ـتلك الـعنـاصر ـهمـة  وكل منـها  احلواز ا
ــؤثـرة  وتــلــعب حتت ضــغط جــمـهــورهـا ا
الذي يـأمل ببـداية مهـمة تـعزز من الـتواجد
نافـسات  التـي ال تظهـر  سهله في تامـ ا
كــمـا كـشــفت ذلك مــبـاريـات اجلــولـة االولى
التي انتهـت بنتائج غـير متوقـعة وهذا امر
مهم يدفع بالـكل الى النظـر للمهـمة  بجدية
من االن   وادخــال الـطــمـأنــيـنـة فـي نـفـوس
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ـبـاراة الـثـانـيـة ورغـبته  الـبـطل  سـيـلعب ا
كبـيرة بـتـحقـيق الفـوز دفاع عن الـلقب عـبر
ــتــلــكـون ــثــله من الـالعـبــ الــذين  من 
قدرات مهـمة والرغـبة في  الدفـاع عن مهمة
الفـريق محـليـا  خصـوصا في مبـارياته مع
الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة الـتي يـسـتـهـلـهـا امـام
الـشـرطـة ويــأمل انـصـاره ان يـكـون جـاهـزا
ـهـمـة تـتطـلب لـعـبـور  األمـور بـنـجـاح الن ا
اداءا جـيـدا وقـويــا من اجل االسـتـمـرار في
النتائج وحتـقيق االستقـرار واالرتكاز عليه
وأهمية  تقد االداء بطريقة تقنع األنصار
بـعـد مـوسم  حــافل بـالـنـتـائج والن الـفـريق
ــسـتـويـات مــطـالب الـظــهـور عـلى جــمـيع ا
حيث الـدوري والدفـاع عن الـلقب والـدخول
في اول بطولة أسيوية حيث دوري اإلبطال
وكذلك بطولـة الكاس وهي مشـاركات مهمة
تتطلب فريقا قويا  متماسكا وقابل للتطور
 من جـــولــة ألخــرى لــكـي يــؤدي دوره كــمــا
يـجب وألنه سـيـلـعب حتت ضـغط جـمـهوره
الطامح بلـقب اول مشاركة خـارجية لم تكن
سهـله وهي بنـفس أهمـية الدوري  وفي كل
مشاركة يـعتمد علـى اداء  الالعب والعمل
ــنــتـظــر من الالعــبــ  واغــلــبـهم اجلــيــد ا
يــلــعـبــون ســويــة من فـتــرة  مــا يـجــعل من
الـفـريق قــويـا ومـنـافـسـا يـشـار ايه  بـعـدمـا

هم  انتدب عدد من الالعب ا
 الـــفــريق انــطــلق بـــقــوة  وحــقق الــبــدايــة
الـنـاجحـة يـدرك صـعـوبـة مهـمـة الـيـوم   ما
يـتـطـلب الــتـخـطـيط لـهـا بـعـقل مـشـتـرك من
اجلـهـاز الـفـني والالعـبـ لـتـحـديـد طـريـقة
ـرور من بـوابـة الـشـرطـة الـلـعب  من اجل ا
الـنـتيـجـة الـتي سـتـترك اثـارهـا عـلى مـسار
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دعت ادارة نادي الـصفـاقسي الـتونـسي جمـاهيـر الفـريق الى االبـتعـاد عن الهـتافـات العـنصـرية والـطائـفيـة في مبـاراة الفـريق امام نـادي النـفط ضمن جـولة
اإلياب في دوري ابطال العرب.

ونشـرت إدارة النـادي تـغريـدة في موقـعـها الـرسمي عـلى شـبكـة التـواصل االجـتمـاعي اكدت فـيهـا عـلى حسن اسـتقـبـال إدارة النـفط لفـريـقهـا الكـروي وعلى
ثل كما اشارت ان الهتافات الطائفية والسياسية ستؤدي الى فرض عقوبات مالية على النادي. عاملة با ضرورة ا

وحثت إدارة النادي جـماهيرها عـلى التحلي بـالروح الرياضيـة ورفع الشعارات الـسياسيـة والطائفيـة وسيتواجه الـفريقان في اياب دور ال 32من على ملعب
الطيب مهيري بتونس في الثالث من ايلول اجلاري.
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خــطف مـــنــتــخـب الــعــراق لـــلــكــرة
الـــطـــائـــرة لـــقب كـــأس الـــتـــحــدي

اآلســيـوي بـفـوزه عـلى الـسـعـوديـة
بنتيجة ثالثـة أشواط لشوط بعد

مباراة ماراثونية.

ــنــتــخب الــعـراقي ورغم خــسـارة ا
الشـوط األول بنتـيجة  25 – 14 إال
أنه عــاد في الــشــوط الــثــاني وفــاز
وكـرر بــنــتــيــجــة  14 – 25 
الــفـوز فـي الــشـوط الــثــالث
بــنـتــيـجـة  ?16 – 25إال أنه
خـســر الـشــوط الـرابع بــعـد
جـهـد كـبـيـر بـنـتـيـجـة – 26.

28
وفي الشوط اخلـامس تمكن
مـنــتـخب الـعـراق من خـطف
الـلقب بـفوزه بـنـتيـجة  15-

ليتوج بطال فيما 13
ـنـتـخب الـسـعودي اكـتـفى ا
بـوصــافــة الـتــرتــيب. وهـذه
البطولـة هي األولى للمدرب
الـــــشــــــاب عالء خـــــلـف في
قـــيــادة مـــنـــتــخب الـــعــراق
وتـمــكن من الــفـوز بــالــلـقب

بعد أداء رائع للفريق.
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ردت مـحـكـمـة كـاس اخملـتـصـة لـلـنـظـر بـالـنـزاعـات
الريـاضيـة الدوليـة اول أمس اجلمـعة الـشكوى
ــنـتـخب الــوطـني االسـبق الـتي اقـامــهـا مـدرب ا
راضي شنـيشل ضـد احتـاد الكـرة على خـلفـية
فــسـخ عــقــده اثــنــاء تــصــفـــيــات كــأس الــعــالم
االخيرة. وقال محامي االحتاد في هذه الدعوة
ــدرب نــزار احـــمــد في بـــيــان صـــحــفي إن "ا
راضي شـنـيـشل كــان قـد طـالب بـتـعـويـضـات
قدرها 700 ألف يـورو نظرا لفسخ عقده من
قبل االحتـاد على خلـفية الـنتـائج التي حقـقها
ـدة". واضـاف احـمـد أن ـنــتـخب في تـلك ا ا
"احملــكــمــة الــدولــيــة ردت الــدعـوى وحتــمــيل
راضي شـــنــيــشـل اجــور مــحـــامــاة االحتــاد

البالغة 3500 فرانك سويسري".  ي
ــنـــتـــخب الـــوطـــني راضي ذكـــر ان مـــدرب ا
ـكـتب مــحـامـاة اسـبـاني شــنـيـشل اسـتــعـان 
لــلـدفــاع عـنه في الــقـضـيــة الى جـانـب مـحـامي

مصري.
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بـينـما كـانت مباراة نـادي يوفـنتـوس بنظـيره سـاسولـو التي جرت
ــثـابـة مـحـطـة الـنـور ـرحـلـة الـرابــعـة لـلـدوري االيـطـالي  ضـمن ا
لالعب الـبـرتـغـالي كـريسـتـيـانـو رونـالـدو حـيث سجـل من خاللـها
ـبـاراة والـلـتان كـانـتـا االهـداف االولى لالعـب البـارز في هـدفي ا
مـباريـاته االولى الـتي مثل فـيهـا الفـريق االيطـالي خصـوصا وانه
كان هداف فريقه السابق ريال مدريد ضمن الدوري االسباني.
ـاضي ــــــــبـاراة الـتي جـرت مـطـلع االسـبـوع ا لـقـد كـانت هـذه ا
ــثـابـة الـفــال احلـسن  الـذي اشــــــعـر الالعب بـســعـادة غـامـرة
مــعـربـا عـن  سـعـادتـه بـتـســجـيــله ألولى اهــدافه في الـكــالـتــشـيـو
االيطـالي  خصـوصا وان فـريق الـسيـدة العـجـوز  استـعان بـهذا
الالعب من اجل طـموحه بحـصد اللقـب االيطالي اضـافة للـبطولة
ـا حلم بـها وهي دوري ابـطال اوربـا والتي اقـصاه مـنها الـتي طا
اضي فريـق ريال مدريـد وبالـذات رونالدو حـينـما حقق ـوسم ا ا
وسم هـدف فـي  مرمى الـفـريق االيـطـالي احـدهـمـا كـان هـدف ا
حــــــيـنــمـا لـعب رونـالــدو مـقـصـيــة سـكـنت الـشــبـاك امـام انـظـار
رمى اخملضرم بوفـــــــــون والهدف الثاني كانت عبارة حارس ا
بـاراة االياب انقـذت الفريق عن ركلـة جزاء في الـدقائق االخيـرة 
االسـبــــــــاني مـن االقـصــاء بــعــد ان عــاد الــفـريـق االيـطــالي في
مــبـاراة االيـاب  ولـم يـتـــــــــبق لـه ان يـبــــــقي مــرمـاه خــالـيـة من
االهداف او يضاعف غلته ليمضي للمباراة النهائية  والتي ذهب
الــيــهــا الــفــريق االســــــــبــاني لــيــــالقـي فــريق نــادي لــيــفــربــول

ويتـــــــــفوق عليه بثالثة اهداف ..
ـاضي حتول الى نـور رونـالدو الـذي اضاء في مـطـلع االسبـوع ا
بـاراة االولى ظالم  حـيـنـمـا تــــــعـرض رونالـدو الـى الطـرد فـي ا
في دوري ابـــــــطـال اوربــا والــتي عــقــد مــعــهـا الـالعب رونــالـدو
صداقـة دائـمة السـيمـا حـينـما كـان هـدافهـا  عنـدمـا  كان يـرتدي
فـانيـلة  ريال مـدريد  واضـحى هداف الـفريق فـضال عن البـطولة
االوربـية  الـتي له فـيـهـا صـوالت وجـوالت لذلـك تعـرض لـلـصـدمة
واجــهـــــــش بــالــبــكــاء حــيــنــمــا تــعــرض لــلــكــارت االحــمــر  في
ـــــــــبـاراة االولى لــفـريــقه اجلـديــد يـوفــنـتــــــــــوس ضــد فـريق ا
نـادي فـالنـسيـا  بـعد ان  خـاشــــــــــن العب الـفريق االســـــباني
لـكـن اظـهــرت الـكــامـيــرات انه تـعــرض لـظــــــــلم حتـكــيـمـي  بـعـد

تعرضه للطرد ..
رونـالــدو ودمـوعـه كـانت ســمــة مـحــطـات اجلــولــة االولى  لـدوري
ابـطـال اوربا الـتي جـاءت نـتـائجـهـا واقـعـية جـدا بـاسـتثـنـاء تـفوق
فــريق نـادي لـيـون عـلى نـادي مـانـشــسـتـر سـيـتي بـهـدفـ  حـيث
ـا استعانت تـابع ور كـانت تلك النتـيجة مـفاجئـة  للكثـير من ا
االنديـة الفـرنسـيـة بإجنـاز منـتخـبهـا الـوطني الـذي حقق الـصيف
احلـالي بطـولـة كـاس العـالم لـتنـسج عـلى مـنوالـه  تفـوقـا فرنـسـيا
ـا يــدوم طـويال  بــاإلضـافـة الـى  ان فـريق نـادي ريــال مـدريـد ر
حقق نـتـيجـته الـعريـضة بـالـفوز عـلى صـعب فرق مـجـموعـته وهو
فــريق نـادي رومـا بــثالثـة اهـداف  ولـكن كــان لـلـفـوز الــكـثـيـر من
ـا اقــتــرنت  بــالالعب رونــالـدو ــعـطــيــات والـدالالت والــتي لــطــا ا

والذي ترك هذا الفريق ..
تـخصصة بالـكثير  عن حترر فقد حتـدثت الصحافة الـرياضية ا
العبي فريق نادي ريال مدريد من سطوة  وهالة هذا النجم الذي
ابقى عـلى سـيطـرته  في مـنطـقة الـهـجوم الـتي اقتـرنت بـبصـماته
ـا اعـتمـد عـليه الـفـريق دون ان يـكون عـنـوان الفـريق الـلعب ولطـا
عـتـمـدة عـلى حتـركات اجلـمـاعي فـاتسم اداء الـفـريق بـالـفـرديـة ا
رونـالـدو واتـقـانه  ألحـراز االهـداف من انـصـاف الـفرص فـغـابت
طـلوبة عن الـفريق  لـذلك حينـما تـرك الفريـــق لـيمثل اجلـماعيـة ا
فـريق نــادي يـوفــنـــــتــوس اتـضـح ان الـفــريق يـخــوض مـبــاريـاته
بأسـلوب جديد  مـثلمـا كانت خطته الـواضحة في الـظـــهور بأداء
ــبـــاريــات االولى لــلــمــوسم الــكــروي اجلــديــد جــديـــــــــــــد في ا
لـلـــــــدوري االســبــاني فــضال عـن ادائه الــبــاهــر  الـذي بــرز من
ـاضي خالله فــــــــي مـبـاراتـه االولى  الـتي خـاضــهـا االربـعـاء ا
ــاضي ــوسم ا ضــد فــريـق رومــا والــذي كــان  ظــهــــــــوره في ا
ـباراة االولـى فـهو مـغـايرا عــــــمـا ظـهـر به  فـي ا
ذاتـه الــذي اقــصى فــريـق نــادي بــرشـــــــلــونــة
ـاضي  السيمـا ان الفـريق االسباني وسم ا ا
كـان  مـتـسيـدا لـلـبـطـولـة االوربـيـة عـبـر مواسم

سابقة .
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مــهـــمــ  يــفـــتــرض ان يـــقــومـــوا بــالــدور
طـلـوب منـهم في مهـمـة غايـة بالـصعـوبة ا
نتـظر ان يحقق رغبة قبلها يـحيى علوان ا

اهل الفريق
jHM «Ë œËb(« 

ويلتـقي  احلدود والنـفط في مباراة تـهمها
كـــثـــيـــرا بــعـــد خـــســـارة االول من الــزوراء
وتـعـادل الـنـفط من اربـيل مـا يـجـعل  مـنـها
الــلـعب بـانــدفـاع  قـوي  لــلـخـروج بــفـوائـد
ـبــاراة الــتي تــظــهــر االرجــحــيــة لــلـنــفط ا
ـوسمـ األخيرين احملتـفظ بأغـلب العبي ا
اللـذين قـدما الـفريق بـأفـضل حال ويـنتـظر
ان يكون  في  اول مشاركـة  أسيوية اذا ما
حصل على  الترخيص  كما يريد ان يحقق
الـــنــتـــيــجـــة االولى  واخلـــطــوة األولى في
مـسار الـدوري الـطـويل الـذي يـأمل احلدود
ان  يعوض نكسة الزوراء قبل فوات األوان
ويـواجه األمـور بـصــعـوبـة وتـنـعـكس عـلى
شاركة  التي يأمل ان يظهر فيها كما كان ا

وسم األخير في ا
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ـيناء خارج الديار  وللمرة الثـانية  يكون ا
واألنصار لـيحل ضيـفا على الـكرخ واللعب
ـثله في بتـطلـعات الـفوز  عـبر جـهود من 
ـبـاراة الـتي ال تـظهـر سـهـلـة  لـكـنه يـعول ا
ـســتـوى الـذي عــلى عـنـاصــره في تـقــد ا
يـساعـدها الـعـودة بفـوائـد اللـقـاء  ليـحافظ
ــلـعب عــلى تـوازنه بــعـد الــتـعـادل األول  
ـا تشـكـله مـباريـات الـذهاب من الـسمـاوة  
صعـوبات   حتـتاج الى بـذل اجلهـود حيث
الكـرخ هو األخر بـنقـطة عـاد بهـا من ملعب
الــنـجف   ويــريـد حتــقـيق اخلــطـوة األولى
في اجـــواء الــلـــعب مـن خالل عــرض األداء
طـلـوب باالعـتـماد عـلى مـهارات الالعـب ا
نـافـسة  الي وتـعزيـز حـظوظ الـفـريق في ا
يعول فيها على مباريات االرض التي يريد
ــيـنــاء تـغــيـر مــيـزتــهـا  والــلـعب من اجل ا
ـــلــعــبـه وجلــمــهــور الــفــوز قـــبل الــعــودة 
ـتشـوق له كـثـيـرا عنـدمـا يـواجه  جـيرانه ا
الـبـحـري في اول ديـربي بـصري لـكن االول
الــعـودة بــالـفــوز لــدعم جـهــوده في جتـاوز
ـشـاكـل والن الـنـتـائج االيــجـابـيـة هي من ا

حتقق االستقرار
ذكـورة يوم  وتتـواصل مـباريـات اجلولـة ا
غد الذي يـشهد إقـامة ستـة مباريـات وفيها
يـلـعب الـديـوانـيـة مع ضـيـفه نـفط اجلـنوب
ويــتــقــابل فــريــقــا احلـســ والــصــنــاعـات
ويـلعب الـبـحري والـنـجف ويتـواجه الـنفط
واألمانـة ويـضيف مـيسـان الـسمـاوة واخر
باريات ستجري ب اجلوية والكهرباء. ا

ثقيل في الـدرجة االولى قـبل ان يبدا حـملة
ـمتـازة عنـدمـا تمـكن من فرض اللـعب في ا
التـعادل على الـنفط في مـواقعــــــــه لـيعود
بـنـقـطـة ثمـيـنـة قـبل ان   يـظـهـر قـويا حتت
اعالم الــعـاصــمـة الـتـي تـخـتــلف عن بــقـيـة
ـالعب  ويـــكـــون عـــمـــاد عـــودة قـــد وضع ا
طــريــقـة الــلـعـب لـتــفـريـق صـفــوف الـطالب
واخلـروج بـكل الـفـوائـد وتـدوين الـنـتـيـجـة
وعد في االيجابية األولى وان يكون على ا
ـعـقـودة حتـقـيـق رغـبـة ألنـصـار وامــالـهم ا
ـــدرب في عـــلى جـــهـــود الـالعــبـــ ودور ا
ــطـلــوبـة قـيــادتـهـم لـتــحـقــيق الــنـتــيــجـة ا
صلحتهم وان يـأتي احلصاد من مباريات
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Ê«uKŽ vO×¹

 من جـانــبـهم يـنـتـظــر جـمـهـور الـطالب مـا
سيقوم به يـحيى علوان وان يـنعكس  على
سـتـوى  بعـد الـتعـثر الـفريق  في  تـقـد ا
اخمليب امام الـديوانيـة  في جولة االفـتتاح
والن اكـثـر مـا احلق الـضـرر   بـالـفـريق في
ـــوسم األخـــيـــر  الـــفـــشل في مـــبـــاريـــات ا
الــذهـــاب من دون ان يــتــمــكـن من حتــقــيق
الــفــوز ولــو في واحــدة  حــتى مع اضــعف
الــفـرق  مـا واجـه اسـتـيــاء جـمــهـوره الـذي
ــدرب يــأمل ان يـــأتي الــدور عــلى خــبــرة ا
ــعــروفـ ــدربــ ا يــحــيـى عــلــوان احــد ا
نـتخبـات الوطـنية وفي وسبق وعـمل مع ا
ان يـحـقق الـنـجـاحـات مع الـطالب والـعـمل
ــوسم ــعـــدل  من بــدايــة ا عــلـى حتــقــيق ا
وزيــادة احلــصـول عــلى الــنـقــاط  والــعـمل
بـجـديـة  السـتـعـادة الـفـريق لـلـواجـهـة بـعد
سلـسلـة مـواسم   عانى مـنهـا مع جمـهوره
وخشية ان يتعرض فـريقهم لهزات الذهاب
التي الـزمته الـتواجـد رابع عشـر  التـرتيب
شـاركة االخـيرة  ومـا زاد من مخاوف في ا
الـطالب هو  الـتـعـادل مع  الديـوانـيـة الذي
بــــقي بـــالــــدوري بـــشق األنــــفس   ولـــو ان
الطالب لم يقدموا ما كـان يريده جمهورهم
الـذي يــأمل ان يـقــدمـوا
بـــــشـــــكـل أخـــــر في
ـــوسم احلـــالي ا
عـلى مــسـتـوى

األداء
والــــنــــتــــائج
والــبــقــاء في
اجـــــــــــــــــــــواء
ــــنـــافــــســـة ا
بـعـدما دعـمت
الـــــصـــــفـــــوف
بـالعـــــــبـــــــ
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نـتـخب الوطـني عـلى مـركزه في حافـظ ا
تصنـيف االحتاد الـدولي لكـرة القدم فـيفا
ــركـز 89 ــنـتــخب الــوطــني في ا وجــاء ا
بــرصـــيــد  1272نـــقــطـــة إذ حــافـظ عــلى
ترتيبه في التصـنيف األخير الصادر في
ــنــتــخب الــوطــني ــاضي. واحــتل ا آب ا

ـركـز احلـادي عـشر ا
عــلى مــســتــوى قـارة
آســيــا إذ جــاء بــعــد
مـــنـــتــخـــبـــات إيــران
واستـرالـيا والـيـابان
وكــوريـا اجلــنــوبــيـة
والسعـودية وسوريا
والـــصــــ ولـــبـــنـــان

واإلمارات وعمان.
ـركز فـيـمـا جـاء في ا
العاشر على مستوى
ـنـتخـبـات الـعـربـية ا
ـغرب بعـد تـونس وا
ومـــصـــر واجلـــزائـــر
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والـسـعوديـة وسـوريـا ولـبـنـان واإلمارات
ــنـتــخب الــبـلــجــيـكي وعــمــان. وانـتــزع ا
ـي من فـرنــسـا صــدارة الـتــصــنـيف الــعـا
بـــرصـــيــد  1729لـــكل مـــنـــهـــمــا وحـــلت
ركز الـثالث بـرصيد 1663 البرازيـل في ا
ركز الرابع برصيد ثم كرواتيا برصيد با

1634.
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