
ــؤشــرات تـــمــنــحه الــوصل وكـل ا
الـــفـــوز لــكـن مــهـم جــدا ان يـــعــود
الـزوراء لسـكـة االنتـصـارات  وهذا
ـــنـــتـــظــر من ـــطـــلــوب  وا االمــر ا
كن ان الشـارع الريـاضي  النه  ال
ـبـاراة الــثـالـثــة تـوالـيـا يـخــسـر  ا
ويـفرط بـنتـائج االرض التي تـعول
عـلـيهـا الـفـرق  في كل االحوال
هـمة  صـعبـة لكن بـامكان ا
الـالعـــــبــــــ في عــــــكس
الـــــصــــورة ولـــــو  من
ـباراة  لـلبـقاء خالل ا
ــنــافــســة في دائــرة ا
الن مــبـــاراة الــنـــصــر
ــقــبــلــة الــســعـــودي ا
ســــتــــكــــون خـــارج
ملعبه  ومقرر
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UO³O Ë f½uð WNł«u*
وحـــــســــــ عـــــلي واحــــــمـــــد جالل
وجـســتـ مــيـرام وامــجـد عــطـوان
وبـــــشـــــار رسـن وصـــــفـــــاء هـــــادي
وابـــراهــــيم بــــايش وكــــرار نــــبـــيل
واسامة رشيد خلط الوسط ومهند
ن حــسـ عــلـي وعالء عــبــاس وا

وعالء عـبـد الـزهـرة خلط الـهـجوم .
ؤمل ان يتـم اختزال الـقائمة ومن ا
الى 23 العـبــا حتـضــيـرا لــلـوديـات
الــــثالث إن  تـــثــــــبــــيت مـــبـــاراة

صربيا .
مـن جـــــــانـب اخــــــــر خـــــــطـف العب
ــنـتــخب الــوطــني أسـامــة رشــيـد ا
األضــواء بـقــوة مع فــريــقه ســانــتـا
كالرا فـي الـدوري الـبـرتـغـالي لـكـرة
الــقـــدم حــيـــنــمـــا قــاده النـــتــصــار
مستـحق على مضـيفه تونديال 3-1
اول امس األحد على مـلعب "جواو
كـــاردوزو" في اجلـــولـــة الـــثـــانـــيــة
ــســابــقــة. وفـرض والــثالثــ من ا
رشـيـد اســمه بـحـروف من ذهب في
اللـقاء وكان بـحق أفضل العب فيه
بـعدمـا سجل هـدف لـفريـقه سانـتا
كالرا حـيث انــبـرى لـتــنـفـيــذ ركـلـة
جــزاء في الــدقــيــقـة 21 وســجــلــهـا
بـنـجـاح مـانـحا الـتـقـدم لـفـريـقه ثم
عاد ليـسجل هدفا ثـانيا في الشوط

الثاني في الدقيقة 76. 
ورفع رشـيـد رصـيـده إلى 6 أهداف
ــوسم في مع ســانـــتــا كالرا هـــذا ا
الدوري ليؤكـد أنه أحد أبرز العبي

الفريق. 
واحــــتل ســــانــــتــــا كالرا بــــفــــضل
االنـتــصــار الــــــذي رفـــــع رصــيـده
ـركــز الــثـامن إلى 41 نـقــــــــــطــة ا
عــــلـى ســــلم تــــرتــــيـب الــــفــــرق في
ــســابــقــة فـــيــمــا جتــمــد رصــيــد ا
صـاحب األرض عـنـد 31 نـقـطـة في

ركز السادس عشر. ا
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ـنتخبنا الوطني دير الفني  اعلن ا
بـكـرة الـقـدم الـصـربي سـتـريـشـكـو
كـــاتـــانــيـــتش الـــقـــائــمـــة االولـــيــة
حتـضـيـرا لـوديـتـي تـونس ولـيـبـيـا
ــمـــكن ان ــقـــبل ومـن ا الـــشـــهـــر ا
تــســبــقــهــمــا وديــة صــربــيــا الــتي
ستـحتضـنها الـبصرة في االول من

قبل . حزيران ا
وضــمـت الــقــائــمـة 33 العــبــا وهم

جالل حسن ومـحمد حـميد ومـحمد
رمى صالح وعلي كاظم حلراسة ا
وعـالء مـــهـــاوي وســـامـح ســـعـــيـــد
وفـــرانس بــطـــرس وحــســـام كــاظم
وضــرغــام اســـمــاعــيل ومــصــطــفى
محمد جبر واحـمد ابراهيم وريب
سـوالقـا وسـعد نـاطق ومـيـثم جـبار
وعــدي شـــهـــاب وعــلي كـــاظم خلط
الـدفـاع واحـمـد يــاسـ وجـيـلـوان
حــمـد وهـمـام طـارق ومـازن فـيـاض
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ـلعبي الـزوراء والتاجـيات.وقال وزيـر الشـباب أحمـد العبـيدي في بيـان تلقت (الـزمان) نسـخة منه ـنفذة  أوضـحت وزارة الشبـاب والرياضـة قرار سحب الـعمل من الـشركة اإليـرانية ا
نـطلق وجهنا بسحب العمل من ال العام فال بد ان تتخـذ إجراءات تهم مصلحة الوطن أوال والشـعب ثانيا النها أموال الشعب وواجـبنا حمايتها ومن هذا ا (عندما تكون أميـنا على ا
نـفـذة للـمـشروع نـظـراً لبـطء التـنـفيـذ وتـلكـؤ الـعمل).وأضـاف (ال يـوجد فـرق واضح بـ زيـارتي األولى للـمـشروع وهـذه الـزيارة عـلى الـرغم من تـقد كل شـركـة بلـنـد بايـه اإليرانـيـة ا
لعب).وب سبح إضافة الى عدم القناعةً بطريـقة العمل والتنفيذ ألرضية ا غلـقة وا اليـة فضال عن توقف العمل في الفندق والقاعة ا ستحقات ا مكنـة في عملية صرف ا التسهيالت ا
نـجز على ارض الواقع وخـلص الى نتيـجة مفـادها عدم إيفـاء الشركة بـوعودها بـالنسبـة لتاريخ اإلجنـاز وتسليم لعب وب الـعمل ا قـرر إلفتتـاح ا وعد ا الـعبيـدي (عقدنا مـقارنة بـ ا
العب العـراقية في وزارة الشباب لف رفع احلظر عن ا كلـفة  ـلعب لذا سيكون الـقضاء العراقي هو الـفيصل بحل عقـدة ملعب الزوراء والتاجـيات).من جانب اخر ناقشت الـلجنة ا ا
والـريـاضة تـلـبيـة متـطـلبـات رفع احلـظر في االجـتـماع الـذي تـرأسه وكيل الـوزارة لـشؤون الـريـاضة عـصام ثـامـر الذي اكـد ان الـعراق بـدا يـضع اخلطـوات احلـقيـقيـة والـصلـبـة لبـناء
بـاريات الـدولية وهـي الشعب ـالعب الستـة الستـضافـة ا مـؤسسـات رياضـية رصـينـة ومن الضروري الـعمل عـلى تنـفيـذ متـطلـبات االحتـاد الدولي لكـرة القـدم (فيـفا) بـشأن جـاهزية ا

والنجف وميسان والكوت ودهوك والسليمانية.
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زاد من حــظــوظه في خــوض لــقــاء
الــيــوم بــافــضـلــيــة واضــحــة  ولـو
يــطــمح الـوصـل االخـر في  االبــقـاء
عــلى امـاله اذا مـا حـقق  الـنـتـيـجـة
طلوبة واذا مـا تعثر الزوراء النه ا
ســـيالعـــبه  في االمـــارات فـي اخــر
مبارياته  وقديخرجان اليوم سوية
وقف بـعدمـا وضعـا نـفسـهمـا في ا

احملير.
s¼« »Ë–

الن االول والـــــثــــانـي جنــــحـــــا  في
الـكـثـيـر من الـتـفـاصـيل  خـصـوصا
ذوب اهن الـذي تــوازن من الـبـدايـة
وحتــكم فـي االمــور وخـــلق اجــواء
ـــنــافـــســة وتـــعــامل مـع الــفــرص ا
ـهـمة مـن اجلولـة الـرابـعة وانـهى ا
مـــســـتـــفــــيـــدا من تـــاخـــر الـــزوراء
والـوصل قـبل ان يـعـود الـنـصر من
خالل مــلــعـبـه وقـلـب االنـور بــوجه
الــزوراء في الـــلــقــاء االول عــنــدمــا
ظهر بحالة مختلفة تماما من حيث
االداء عـبــر جـهــود عـنـاصــره الـتي
انـتــفــضت في لــقــاء كـربـالء قـدمت
مباراة كبيرة بعدما حولت التعادل
الى فـوز ثـمـ في اخـر الـثـوان في
لقاء شكل غصة  في حلق جمهوره
الــــذي  ســــيـــحــــضـــر مـن اجل دعم
ومـؤزارة الفـريق بانـتـظار ان يـقوم
الالعـبــ بـدورهم  من حـيث االداء
ـسـتوى وعـكس روحـيـة الـفريق وا
واظـــهـــار هـــويــتـه في مـــهــمـــة هي
األصـعب ولـو الزوراء عـاد يـتـعادل

الالعــبـ في تــطــبـيـق الـواجــبـات
درب فـضال عن الـتي سـيـحـددهـا ا
هارات يـداني وظهـور ا التـفكـير ا
الفـردية وحـالة االنـسجـام  وقبـلها
درب والالعـب  قد حددوا يكون ا
األخطاء ومعاجلتها عبر الوحدات
الـتـدريـبـيـة من اجل الـدخـول بـقوة
وسـم بعـدما وتـركـيز امـام مهـمـة ا
ـنـافـسـات عـلى لـقب فـقـد الـفـريق ا
الــدوري الـذي خـرج من حــسـابـاته
الــذي  يــعــقــد االمــال عـلـى جــهـود
عنـاصره في قلب االمـور  وحتقيق
النـتيجـة التي  ستـجعل من االمور
مـخـتـلـفـة  لـكن بـشـرط ان يـفوز في
ــطــلــوب ومــا اهم لــقــاءاته وهــو ا
ــتـوقع   ان يــنـتــظـراه جــمــهـوره ا
يردعلى  تراجع النتائج باحلضور
القليل  فضال عن وقت اللقاء  والن
االمــور  تــبـدو مــعــقــدة لالن  بــعـد
تـوالي نـكـسـات الـفـريـق الـذي اخذ
المح الـبطل محلـيا والرغبة يفقد 
نافسة احلقيقية أسيويا لكن في ا
ــكن الـتـقــلـيل من شـان الـزوراء ال
الى حـــالـــة الـــفـــشل   وبـــامـــكـــانه
العـودة للسـباق  في اهم مـبارياته
الـتـي  يـدرك طـبــيـعــتـهــا الالعـبـ
ـدرب  وتــبــقى االمــال مـعــقـودة وا
عـلى  الـهـداف مـهـنـد عبـدالـرحمن
وعـالء عـــــــبـــــــاس واالخـــــــريـن في
استغالل الفرص كما يجب  ولوان
سـجـلهـمـا لـم يظـهـر كـمـا يـجب مع
مـــرور اربع جــــوالت لـــكن مـــهم ان
يظـهرا اليـوم وقلب االمـور   النقاذ
مـهـمة الـفـريق  الـذي سيـكـون امام
خـطـورة الضـيـوف الـذين واصـلوا
ستويات العالية ويسعون تقد ا
الى تــعــزيــز الــنـتــائج االيــجــابــيـة
ــقــبل بــسـجل واالنــتــقـال لــلــدور ا
نـــظــــيف امـــام دور لم يــــكن ســـهل
ومـؤثـر  الن جـهـازه الـفـني يـخـطط
الـــعـــودة بـــالـــفــوز الـــرابع وحـــتى
التعادل  تعد نتيجة مهمة من اجل
احلفاظ على بياض سجله االفضل
ـتـلك عـنـاصـر جنحت بـ الـكل و
في حـسم  مبـارياته بـتفـوق بعـدما
اسـتــمـرت  تــلـعب بــروح مـعــنـويـة
عالـيـة وبـافـضـليـة قـيـاسـا لـلوضع
ـــر به الــزوراء ومـــحــاولــة الــذي 
استغالل حالـته رغم ظروف اللعب
ـــصـــلـــحـــته وسط الـــتي تـــظـــهـــر 
مـخـاوف الـنـتيـجـة  الـسلـبـيـة التي
ســـتــقـــضي عـــلى امــالـه  وهــو مــا
يـتـمــنـاه الـنـصــر الـسـعـودي الـذي
سـيــلـعب بــكـامل نــقـاط  مــبـاراتـيه
ـــؤشـــرات تـــمـــنـــحه الـــسـت وكل ا
اضـــافـــة كـــامـل نـــقـــاط لـــقـــاءه مع
الـــوصل االمـــاراتي امـــام عـــامـــلي
االرض واجلــمـهـور الــذي اسـتـعـاد
ثقته بالالعبـ ودورهم الكبير في
 استـعادة تـوازن الفـريق الذي قدم
اداءا جـيـدا  في اخر مـبـاراتـ  ما

والـتــهـديف  والــضـعف الــعـام في
صفوفه التي مـهم ان تعود  بشكل
سريع لـلـدفع عن الوان الـفريق في
مهمة هي االقوى  في مبارياته في
اجملــمــوعــة  ويـــجب ان يــتــحــسن
االداء ويـعــود الالعــبــ والــفـريق
الى ســــكــــة االنــــتــــصــــارات امـــام
ـطلوبة محاولـة حتقيق النـتيجة ا
عـبـر اسـتـغالل ظـروف الـلـعب رغم
ـهـمة لـكن مـهم جدا  ان صـعـوبة ا
يـــعـــكـس الالعـــبـــ قـــدراتـــهم من
بـينـهم االسمـاء التي يـعول عـليـها
ــــطـــالــــبـــة بــــبـــذل كـل اجلـــهـــود ا
واالرتـقـاء  لــلـمـهـمــة  عـبـر  تـقـد
ــســتــوى االفـــضل  والــدفــاع عن ا
ثل الكرة العراقية   الذي سمعة 
يـجـد نفـسه امـام  وضع   مـخـتلف
عن الـــبــــدايـــة بـــعـــدمـــا تـــاثـــر في
تتـاليتـ من النصر اخلسارتـ ا
الـسـعـودي عـلى عـكـس الـتـوقـعات
بـعـدما قـهـر الوصـول بـاخلمـاسـية
ـفـاجات الـتي وضـعت  في خـانة ا
قبل ان يثير مخاوف انصاره  النه
ابــتــعــد عن حتــقـيـق الـنــتــائج في
الـبــطـولــتـ وانــخـفض مــسـتـوى
االداء ونـوعـيـة الـلـعب لـفـريـق كان
مــهــمــا ان يـعــكس نــفــسه بــحــالـة
اخــرى  قـبـل ان يـتــاثــر بـنــتــائـجه
االخــيــرة  بــعــدمــا افـــتــقــد لــلــعب
ـطـلـوب خـصـوصـا امـام الـنـصـر ا
رغم ظروف اللعب  وتقدمه  بهدف
عالء عبـاس لكنه فـشل في احلفاظ
على التعـادل قبل ان  يدفع فاتورة
 اخلــسـارة   ومـعـهـا ازداد الـعـجـز
ـستوى في التـهديـفي ومن حيث ا
لقـاء الكـرخ   قبل ان تـظهـر مباراة
الـيــوم االهم واالصــعب وتــتــطـلب
اللعب بحذر شـديد وياقل االخطاء
ــنـافس الي  يـريـد  بــسـبب قـوة  ا
ــرور الـى ابــعــد نــقــطــة بــســجل ا
نـظيـف بعـدمـا لعب اربع مـبـاريات
حــقق الـفـوز فـي ثالث وتـعـادل في
الــــرابــــعــــة وهــــو االن أفــــضل من
الـــــــــــــزوراء فـي كـل شـيء والن أي
نـتـيجـة تـعـدحتصـيل حـاصل لـكنه
يــبـحث عـن الـفــوز بــفــضل قـدرات
عــنــاصــره والن الــزوراء في وضع
اخــتـلـف تـمــام وتــقــيـحـت جـراحه
التي على حكيم شاكر ان  يداويها
بنـتـيـجـة الـفوز الـتي تـعـتـمـد على
ـــدرب طـــريـــقـــة الـــلـــعب  وعـــلى ا
ايـجـاداحلـلـول  امـام  مـبـاراة غـيـر
عـاديــة من حــيث  الـتــفـوق الــفـني
لـــلـــضـــيـــوف وقـــوتـــهم والـــوضع
اجلــــــــــيـــــــــدفـي وقـت يـــــــــعــــــــــاني
الزوراءاالمرين بعد سـلسلة نتائج
الحتـتاج الى تـعلـيق بقي بـسبـبها
يـشـعـر بـالتـعب وااالجـهـاد وتـغـير
مالمح اللعب  لكنه اليريد اخلروج
مبـكرا بـقدر  الـبقـاء بعـد اكثر وكل
االشـيـاء تـتـوقف عـلى مـا يـقـوم به

عـــلى امـــاله  رغم قـــلق جـــمـــهــوره
الشديـد على النـتيجـة التي حتتاج
الى عـمل كـبـيـر  وجهـد اسـتـثـنائي
ـــثل ـــكن ان يـــخــــســـر  والنـه ال
الـكــرة الـعـراقــيـة مــرة اخـرى عـلى
التوالي حتت انظـار جمهوره وفي
ملعبه والن رهان الـفرق يبقى على
ميادينها وهو ما منتظر من العبي
الـــزوراء  الـــذين صـــحـــيح فـــقــدوا
الــــســــيــــطــــرة عــــلى االمــــور لــــكن
نافسة قدورهم العودة  لدائرة ا
ـــــبــــاراة االخــــتــــبــــار رغم  واقع ا
احلـــــقـــــيــــــقي الصـــــحـــــاب االرض
ــكن قــبــول أي نــتــيــجــة غــيـر وال
ـوقف خصـوصا اذا الـفوز لـدعم  ا
مال تــعــثـر الــنــصــر امــام  الـوصل
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الــزوراء يــعــاني كــثــيـر فـي االونـة
االخــيـرة ووسط شــعـور جــمـهـوره
في ان يخـفق مرة اخـرى في مـهمة
تــبــدو مـــفــتــرق طــرق والن االمــور
ـطـلـوب الزالت التـسـيـر بـالــشـكل ا
بل تـــمــر في اســوء ايــامــهــا  كــمــا
يراهـا الكل ولـيس جمـهور الـفريق
 الـــقــلق جـــدا  عــلى مـــوقف  عــبــر
اللـقاء بعـدما خـسر اخر  مـبارات
مع الـنـصـر ذهـابـا وايـابـا وتـراجع
ثالث اجملموعة ويـواجه التحديات
الكبيرة  بعد خـسارة الكرخ محليا
وقبلها من االمانة وتراجع الوضع
الـفني لـلفـريق الـذي سيـلعب حتت
ضـغط جــمـهـوره والــنـتـيــجـة بـعـد
االداء والنـتيـجة اخملـيبـة في نفس
ـلـعب بـعـدمـا خـسـر الـلـقـاء الذي ا
كان عـلى اقل تـقديـر ان يخـرج منه
بـالــتـعـادل قــبل ان تـتــسع جـراحـة
ويـضـع نـفـسه في مـوقف اليـحـسـد
عـلـيه ومـا زاد الـطـ بـله خـسارته
في اخـر مـبـاراته بـالـدوري احملـلي
ـدرب وبــروز حـالــة الــتـوتــر بــ ا
والالعـــبــــ بـــعـــدمــــا طـــلب االول
عـاقبـة الالعب بـقطع نـسبة من
مــبـــالـغ عــقـــودهم قـــبـل ان يــطـــلق
تـصـريـحـا اتـهم به الالعـبـ بـعدم
اجلديـة الى اخره وكان غـير موفق
 في ذلـك  ان يــــــتـــــهـم الالعــــــبـــــ
بـــالـــتـــقـــصــيـــر بـل كــان عـــلـــيه ان
يــتـــصــرف بـــطــريـــقــة افـــضل  في
ــبـاراة تــهـيــئـة االجــواء لــدخـول ا
همة جدا والنها من حتدد مصير ا
ر في  وضع مرتبك الفريق الذي 
وغـيـر مسـتقـر بـشدة   بـعـد ضعف
عــــروضـه  وانــــســــجــــامـه  في ظل
ـا في تـراجـع مـسـتـوى الالعـبـ 
ذلك االسـمــاء الـتـي يـعــول عـلــيـهـا
الـــتـي تــــراجــــعت بــــشــــكل واضح
وبــاتت تــثــيــر مــخــاوف االنــصــار
بـعـدمـا تسـبـبت في خـروج الـفريق
في الــنـتــائج اخملــيـبــة  بـعــدمـا قل
اجملـهـود الـبدني وضـعف الـتـركـيز
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يــلــتــقـي فــريق  الــزوراء  4 نــقــاط
نــــظــــيــــره االيــــراني ذوب اهن 10
الــيــوم الـثـالثــاء الـســابع مـن ايـار
اجلـاري  عــنـد الــسـاعــة الـتــاسـعـة
والـنـصف مـسـاء في مـلعـب كربالء
ضــــمن اجلــــولــــة اخلـــامــــســــة من
تــصــفــيــات اجملــمــوعــة االولى من
دوري إبــطــال أســيــا بــكــرة الــقــدم
واهـــمــيــة ان يـــضع الــفـــريق حــدا
لــلـنـتــائج الـســلـبــيـة الـتـي عـرقـلت
مـسـيـرتـه في الـبـطـولــة الـتي يـقف
اليـوم عـنـد مـفـتـرق طـريق وقـبـلـها
ـنافـسة في مـحلـيـا وافتـقد المـال ا

الدفاع عن لقبه.
وينتظر ان يغير الالعب من واقع
ــرة  في ـــقـــبــول بـــا االداء غـــيــر ا
ـبــاريـات األخـيــرة الـتي اظــهـرته ا
مـتعـبا وغـير قـادر على الـلعب كـما
يجب بـدليل تـلقي النـتائج اخملـيبة
لــيس مـن جـمــهــوره حــسب بل من
ـراقبـ الذين أعـابوا على الكل وا
ــردود  واالداء الـالعــبــ ضــعف ا
ـــســتـــقــر بل الـــتــراجع من غـــيــر ا
مـواجـهـة الخـرى وســيـكـون الـيـوم
في  مهمة غاية في الصعوبة بحثا
عن الفوز وحده الن غير ذلك يعني
الــفــشـل واخلــروج من  الــبــطــولــة
خـصـوصـا اذا مـا تـغـلب الـنـصر 6
ـبـاراة نـقــاط عـلى الـوصل  3 في ا
الثانيـة التي ستجري عـند الساعة
العاشرة في السعودية الذي يظهر
ـرشح الـقــوي لـعـبــور ضـيـفه في ا
الــوقـت الــذي ســـيــلـــعب ذوب اهن
باريحية بعـدما ضمن التاهل لدور
ــاضي  في الـوقت  16 من الـدور ا
الــذي تــنــتـظــر الــزوراء مــبــاراتـان
حـيث لــقــاء الـيــوم واالخـيــر حـيث
اخلروج الى الوصل االماراتي لكن
االمـال تـبـقى مـعـلـقـة عـلى نـتـيـجـة
الـيـوم واهـمـية ان يـظـهـر الالعـب
ـسـؤولـيـة امـام الـعـودة عـلى قـدر ا
لـلــنـتـائج االيـجــابـيـة الــتي ابـتـعـد
عــنـهــا وتـقــلــصت حـظــوظه  لــكـنه
يسـعى لالبقـاء على امـاله في حال
عــبـور ضـيـفه الــذي سـبق وتـعـادال
في لقاء الذهاب ومن ثم االستمرار
لالخـيـر الن كل شيء مـتـغـيـر بـكرة
القدم ولو مهمـة الفريق باتت اكثر
صـعـوبــة والالعـبـ يــعـرفـون ذلك
جــــيـــدا امـــام خــــطـــر اخلـــروج من
الـتـصـفـيــات الـذي حتـدده نـتـيـجـة
مـــبــاراة الـــيــوم الـــتي يـــامل الــكل
والـشـارع الـريـاضي ان تـتـغـيـر من
حـيث االداء  والنـتـيجـة وان تـكون
ـردود مـقــبــولـة   وهــذا مـرهــون 
الالعب الذي مـهم ان ياتي ويقرر
مصـير الـنتيـجة الـتي يبحث عـنها
تاخر  في اجملموعة والن الفريق ا
ــتـاهـل سـتــمــنـحه عــبــور بـوابــة ا
الـكثـيـر من الفـوائـد   حيث االبـقاء
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من الــلــقـــاء األول في طــهــران لــكن
تـــوقـــيت مـــبــــاراة الـــيـــوم لم يـــكن
مـنـاسـبـا بـعـد الـذي حـصل لـلـفريق
حــيث الــتـــراجع ثــالث اجملــمــوعــة
واخـفـاقة الـدوري احملـلي وتـقاعس
الالعب  وتوتر العالقة مع االدارة
ـــدرب واجلــمـــهـــور ولم يـــشــفع وا
للفـريق فقــــــــط حتقـيق الفوز لكي
يـكـفـر عن نتـائـــــــــجه الـســــــلـبـية
بـــــعــــدمـــــا افــــتــــــــــــقــــد لـــــفــــرص
ــنـــافـــــــــســة عــلـى لــقب الــدوري ا
واالهم ان يـــــعـــــكـس نـــــفـــــسه  في
البـطولة األسـيوية وان يـتعامل مع
الــفـرص  واالسـتـحـواذ عـلى الـكـرة
الن الـتــــــــفـريط بـالـنـتـيـجـة يـعـني
اخلروج من الباب اخللفي وسيزيد
الـــطــــ بـــلــــة  في الـــعـــــالقـــة مع
ــنـي الــنـــفس جـــمـــهـــوره  الـــذي 
بـالـعودة لـلـنتـائج االيـجابـيـة  على
امـل ان تـنـفــرج االمـور من خـاللـهـا
وم تــســـفـــر عــنه مـــبـــراة الــنـــصــر

والوصل.
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ويــقــول الــزمــيل كــاظـم الــعــبــيـدي
ســيـكـون الـزوراء امـام لـقـاء صـعب
جــــدا في ظـل تــــدهـــور نــــتــــائــــجه
والــتــخــلي عن مــوقــعه بــعــد الـذي
حـصل امـام النـصـر ليـتـاخر كـثـيرا
وقــد يـضــيع عـلــيه فــرصـة الــتـاهل
لـلـدور الـقـادم التـي التـظـهـر سـهـلة
حـــتى مع الـــفـــوز الن الـــنــصـــر في
مـهـمة اقل صـعـوبـة  عنـدمـا يواجه

جتــري في كـربالء وهــذا شيء مـهم
صلـحة الزوراء الذي عليه قدياتي 
ــســتـــوى والــنــتـــيــجــة ان يــقـــدم ا
وخــــوض الـــلــــقــــاء من دون اعـــذار
دفـاعــا عن سـمـعــة الـفــريق والـكـرة
ـــــــــشـاركـة الـعـراقـيـة بـعـد عـودة ا
الهم الـــبــطــوالت األســـيــويــة  والن
االمل قــائـــــــم لـكـن بـشـرط ان
يــــتــــمــــكن الـــــفــــريق من
التـعامل مع الـلقاء بـثقة
وحـــــــرص ويــــــخـــــــطط
ـــــدرب الـالعـــــبــــــ وا
لــلــخـروج بــكـل فــوائـد
الــلـــــــــــقــاء عـــلى امل
تــعــثـر الــنــصـر وكـــــــل
شيء مـتـوقع بـكرة
الــقــدم.
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قــال رئــيس نــادي الــكـرخ الــريــاضي الــكــابـ شــرار حــيــدر ان احتـادات
فرق رياضية جاهزة رياضـية مركزية عديدة عرضوا ويعرضـون باستمرار
وبـدون ان يـتـحـمل الـنـادي اي عـلى نـاديه لـزجـهـا فـي الـبـطـوالت الـداخـلـيـة
ـشــاركــة الــرسـمــيــة في هــذه الــبـطــوالت .. جــاء هـذا مــقــابل مــادي ازاء ا
ـثــيـر لـلـجــدل لـرئـيس نـادي الــكـرخ الـريـاضي لــوسـيـلـة اعالم الــتـصـريح ا
ركزي ماذا يـستفـيد االحتاد الـرياضي ا التـي سألت الكابـ شرار محـلية
ان االحتـاد بــالـقــول فــرد رئـيـس نـادي الــكـرخ من هـذا الــعـرض الــعــجـيب
وتـعُد ـشـاركة فـي الدوري احملـلي سيـدرج اسم الـنـادي في قائـمـة الـفرق ا
ومؤشراً على فاعليته في ـركزي ـشاركة نشاطاً لالحتاد الرياضي ا هذه ا
الوسط الـرياضي .. وقـال رئيس نـادي الكرخ الـرياضي ان انـدية ريـاضية
ـراكـز االولـى في تـقــيـيم وزارة الـشــبـاب والــريـاضـة عـديــدة تـقـدمت الـى ا
النـهــا رحـبت بــعـروض عـدد من لالنــديـة الــريـاضـيــة احملـلـيــة لـعـام 2018
بـزج فرق جـاهـزة بـاسـمـهـا في الـبـطـوالت الـرسـمـية االحتـادات الـريـاضـيـة

احمللية.
النـقاب عن لم يكـشف رئـيس نادي الـكـرخ الريـاضي الكـابـ شرار حـيـدر
زج فـرق اسم االحتــاد او االحتـادات الـريـاضــيـة الـتي عـرضـت عـلى نـاديه
ـا لتجنب ر باسم نـادي الكرخ في البـطوالت الريـاضية الرسـمية الـداخلية
ولـكن مجرد ذكر الواقعة غير احراجـها امام الرأي العام الرياضي احمللي
ان فساداً قـبولة في وسيلـة اعالم محلية يـؤكد وعلى نحو ال يـقبل الشك ا
ركـزي او ذاك .. وهذا ادارياً مـنظـمـاً يُمـارس في هذا االحتـاد الريـاضي ا
فرق (شكلية) بدون ارسه االحتاد الرياضي افرز وسـيفرز الفـساد الذي 

شاركة. تشارك في البطوالت جملرد ا اي انتماء رياضي للنادي
ركزية والفرعية في غيـاب الرقابة االدارية على اداء االحتادات الرياضـية ا
ارسة على  هـو الذي شجع ويشجع االحتـاد الرياضي مدن الـعراق كلها
هـذا الـنـوع الـغـريب من الـنـشـاط الـذي هـدفه هـو الـعـمل وفق مـبـدأ إسـقاط
وبـ(انعـدام) الرقابة من قبل هني بغيـاب واضح للضميـر ا الفـرض وحسب
بية الوطنية على عمل االحتادات كما اسلفت. كنت (اتوقع) ان اللـجنة االو
تـصـريح رئـيس نـادي الـكـرخ الـرياضـي الكـابـ شـرار حـيـدر حـول عرض
فرق ريـاضيـة جـاهزة عـلى االنـدية ركـزيـة عدد من االحتـادات الـرياضـيـة ا
وسـيكون هناك ردود سيـثير ضجة لزجهـا في البطوالت الـرسمية الداخـلية
تـتـحــدى فـيـهـا رئــيس نـادي الـكـرخ افـعـال من قـبـل االحتـادات الـريـاضــيـة
ولــكن صـــمت االحتــادات الــريــاضــيــة الــريــاضي الــكـــابــ شــرار حــيــدر
مـارسـات التي مؤشـر عـلى وجود مـثل هـذه ا ركـزيـة ا
ـســتـقــبل الــفـني لــعـدد غــيـر قــلـيل من تـعــني ان ا
الن عــدد من الــريــاضــيـــ في خــطــر حــقـــيــقي
هو االحتـادات الريـاضيـة هدفـها االول واالخـير
دون وجــود اقــامـــة الــبــطـــوالت جملــرد االقـــامــة

برنامج علمي لتطوير ادائها ومردودها.
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السابـقة بعـد ان انتقى األفضل

منهم.
وأضــاف ان عـمــلـيــة الـتــصـفــيـة
مـــازالت جــــاريـــة حـــيـث أبـــعـــد
اجلــهــاز الــفــني ســتــة العــبــ

سـيــمـا وأنـهـم اخـذوا فـرصــتـهم

الكـامـلة فـضال عن إبعـاد بعض
ـزورين الـذين اثـبتت الالعـبـ ا
أوراقـهم الـثـبوتـيـة انـهـا مزورة
بـعـد ان حتـرى اجلـهـازان الـفني
واإلداري عــــــــــــلـى بـــــــــــعـض مـن
مـعـلـومـات الالعـبـ بـغـيـة بـناء
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ــنـتــخب ابــعــد اجلــهــاز الــفـنـي 
االشــــبــــال عــــددا من الـالعــــبـــ

بسبب التزوير باعمارهم.
وذكــــر بــــ الحتــــاد الــــكـــرة ان
مـــنــتـــخب األشــبـــال خــاض اول

امس االحـد الـوحـدة الـتـدريـبـيـة
في مــلــعب الـــراحل عــلي كــاظم
وبحضور  50 العبا بعد ان كان
الك الـــعــدد  125 العـــبــا لـــكن ا
الــفـني اسـتـطـاع ان يـقـلص عـدد
الالعب في الوحدات التدريبية

جــــــــــيـل جـــــديــــــد خـــــال من
الـتــزويـر مــــــن اجل خـدمـة
الــــكــــــــــــرة الــــعــــراقــــيـــة
ــنــتـخــبـات ورفــدهم الى ا
الــــوطــــنـــيــــة بــــشــــــــــكل

صحيح.

جانب من وحدة تدريبية سابقة للمنتخب العراقي


