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طلـوبة  وترك حتقـيق النتـيجـة ا
مــا حـــصل خف ظــهـــر الالعــبــ
ـــســار الـــنـــتــائج امــام الـــعــودة 
طلوبة لفريق مطالب  بالتحول ا
ـرور  وجتـاوز احلـالـة   فـيـهـا وا
الـنـفـسـيـة التي عـلـيـهـا  الالعـب
والـســعي الى تـغـيـر االمـور الـتي
تـــتـــوقـف عـــلى عـــطـــائـــهم  حتت
أنــظــار  جــمــهــورهم وفي تــدارك
ـهـمـة عـبـر اخلـروج بـالـنـتـيـجـة ا
ـــوسم في ـــطـــلــوبـــة وانـــهــاء ا ا
ــــــكن ــــــوقع الــــــثـــــانـي النه ال ا
احلـــديـث بـــعــــد في  مـــنــــافـــســـة
الشرطـة على اللـقب  بعدمـا تعثر
ــرحـــلــة احلـــالــيــة الـــفــريـق في ا
وخـســر الـكــثـيــر من الـنــقـاط ولم
ـسـتوى يـظـهـر مـؤثـر من حـيـث ا
بارياته يرى الكل عدم ومراجعة 
سـتوى الذي قاد لعدد استقرار ا
مـن الـتـعــادالت  وحـالــة اإلحـبـاط
ـر بها الـفريق  وجـمهوره التي 
لــكــنــهم يــامــلــون في الــفــوز  في
تــخـــفـــيـف من صـــدمـــة خـــســارة
ـــيـــنــاء والن الـــزوراء وتـــعـــادل ا
الـكــرخ احـد الــفـرق الــقـويــة مـنـذ
كن  عـبوره بسهوله البداية وال
ـطلـوب في اغلب وسبق وحـقق ا
نـتائج االرض الـتي  يـريد األزرق
عرقلـتها بـاالعتماد عـلى عناصره
في حتقيق الفوز وتقد اجلهود
 عـــــبـــــر وجـــــوداكـــــثـــــر من العب
مـعـروف واسم  ومهم ان يـسـتـقر
درب على تشكيلة ثابتة  وليس ا
كـمــا حـصل في اخـر لـقـاءين ولـو
درب ان من يقدر االمـور الفنـية ا
ــــكن  تـــرك  اراء وحـــدة لــــكن ال
األخــيــرين واالطالع عــلــيــهــا الن
الفـريق يلـعب ليس حتت اهـتمام
انــــصــــاره بل الــــوسط الــــكـــروي
ـواسم األخيرة بعـدما تغـير في ا
عــنـدمـا حـصل عــلى ثالثـة الـقـاب
اسيويـة في  سابقـة جيدة  ومهم
شـاركة احلـالية ان يسـتفـاد من ا

قـبل ان يـنقـذ  حـمادي احـمـد ماء
وجه الـفـريق  بـنــتـيـجـة الـتـعـادل
الـتي خــرجت عن رغـبـة األنـصـار
النـهـا كانت وراء تـوسـيع الـفارق
نع الـــشـــرطـــة الى عـــشـــر نـــقــاط
ــشـتــرك بـ وزادت مـن  الـقــلق ا
االدارة والالعـــبـــ واجلـــمـــهــور
الذي يرى الـوضع اختلـف بعدما
اخـذ الـفــريق يـفـرط بــالـنـقـاط مع
فـرق احملــافــظـات حــيث خــسـارة
ســتـــة نـــقــاط مـن نــفـط مــيـــســان
ـــيــنـــاء وقـــبــلـــهــا من واربــيل وا
ـة االمــانـة  قــبـل ان  تـاتـي  هــز
الـكــاس الــتي  غــيــرت من اجتـاه
الـوضع بـعدمـا فـقد الـصـراع ولو
عــــلى لــــقـب ثــــاني   بــــطــــولــــتي
ـوسم  الـذي يـبـدو سـيـهـتم  في ا
مــــوقـع الــــوصـــــيف مـع جــــهــــود
الزؤراء والرغبة به لكن فارق 13
نـقــطـة  رقم كــبـيــر في حــسـابـات
بـاريات والن اجلويـة قادر على ا
جتـاوز كـبـوتـيه  األخـيـرتـ عـبـر
الــعــمل مــا بـــوسع الالعــبــ في
ــطـلـوبـة عـلى تـامـ الــنـتـيـجـة ا
هـمـة ليس الـكـرخ رغم صعـوبـة ا
الن الــكـرخ في افــضل حـاالته الن
العبـو اجلوية مـحبطـ بشدة ما
يــتــطــلب الــلــعب بــجــديــة الــيـوم
وحتت شـعـار   البـديل عن الـفـوز
مـن خالل وضـع الــــــتــــــشــــــكــــــيل
ـهـمـة ـطـلـوب الـذي يــتـنـاسب ا ا
الـتي يـدرك أهـمـيـتـهـا وتـأثـيـرهـا
ـــــــدرب والـالعــــــبـــــــ وحـــــــتى ا
اجلــمــهـور الــذي يــعــتــرف  بـذلك
لكـنه اليقبـل أي عذر  اال بتـحقيق
الــفـوز  الـذي يـشـكل الـتـحـول في
هـذه الـفـتـرة امـام جتـاوز  نـكـسـة
الزوراء  ومـحو اثارهـا  والعودة
ـطـلـوبـة في الـى سـيـاق أنـتـائج ا
اهم فـــــــتـــــــرات الـــــــدوري   والنه
ســــيــــكــــون امـــــام لــــقــــاء غــــايــــة
بالصعوبة  واهمية تدبير األمور
ـــــســـــتـــــوى مـن خالل تـــــقـــــد ا
والسيـطرة على الـكرة واستغالل
الـفـرص ومعـاجلـة األخـطـاء التي
ظـهـرت في اخـر مـبـاراتـ حـصر
في الـدفـاع  الـذي افتـقـد لـلتـركـيز
وتـسـبب في تـعـثـر االمـور بـشـكل
اليــحـتــاج الى تـعــلـيق وكـادت ان
تــــضـع الــــفـــــريق حتـت طــــاولــــة
النـتـيـجـة السـلـبـيـة الثـانـيـة امام
يـناء  ومـؤكدان  اجلـهاز الـفني ا
ســــــيــــــضع احلــــــلــــــول مـن  اجل
اســتــعـــادة الــتــوازن في مــبــاراة
التـبـدو سـهـلـة وحتـتاج الـى عمل
اســـتــثـــنـــائي  لــلـــعـــودة لــســـكــة
االنـــتــصـــارات  لــتـــجــاوز األزمــة
ـكن وصفـها اال احلـاليـة التي ال
من خالل قــلـــوب االنــصــار الــتي
تــفـطـرت النــهم يـرون كل شي في
طــريــقه  لــنــهــايــة مـوسـم  خـارج
ـهـم الـيـوم ان الـتــوقـعـات  لــكن ا
يـعـود الفـريـق لـتحـقـيـق النـتـائج
ـطـلـوبـة  ومــصـاحلـة جـمـهـوره ا
الــذي يـجــد أهــمـيــة الــلـقــاء امـام
العـــبي الــــفـــريق فـي تـــقـــد مـــا
بـوسـعـهم لـلــخـروج بـكل فـوائـده
من خالل مــوجـود االســمـاء الـتي
ـــقــدورهـــا ان تـــصــنع الـــفــارق
وتــــكــــون قـــد تــــعــــلـــمـت الـــدرس
الــزورائي الــقــيل   والن الــعــودة
من بـوابـة الـكـرخ لم يـكـن  بـاالمر
الـــســـهل ويــــقـــدر اجلـــويـــة قـــوة
ــــضـــيف  ودوره الـــكــــبـــيـــر في ا
الــتــعــامـل مع مــبــاريــات  االرض
والـفـرق الــكـبـيـرة  مــا يـجـعل من
اجلــويــة بـذل كل االهــتــمـام الجل
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تسبب مـدرب فريق بيرسبولـيس الكرواتي برانكو إيـفانكوفيتش في تـأجيل اتمام صفقـة جتديد عقد بشار
رسن مع الفريق االيراني.

ـدرب الكرواتي وقـع مع اهلي جدة برانكـو يريـد مغـادرة بيـرسبولـيس حيث اشـارت تقـارير سـعوديـة بأن ا
الية. وسم لكن ادارة بيرسبوليس رفضت التخلي عنه متعهدة بسداد كافة متأخراته ا

وقــال بـهـروز دزهـبـود في تـصـريح صـحــفي إن اظـفـاء الـطـابع الـرسـمي عــلى جتـديـد عـقـد بـشـار رسن مع
بـيرسـبولـيس سيـتـأجل  ونامل بـانهـاء التـفـاصيل مـوضحـا  أن سبب تـأجيـل توقـيع العـقد يـعود الى وضع
ـدرب بــرانـكــو إيـفــانــكـوفــيـتش حــيث تــطـمح االدارة الـى االحـتــفـاظ به ومـن ثم جتـديــد عـقــد مــوكـلي مع ا

بيرسبوليس.
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تـعـادل مـنـتـخب الـنـاشـئـ مـجـدداً
امـــام مــضــيـــفه الــعـــمــاني 1-1 في
ـباراة الـتي اقـيـمت في العـاصـمة ا

العمـانية مسقـط ضمن استعدادات
الــفــريــقــ لـــبــطــولــة غــرب آســيــا
ـؤهـلـة لـلـنـهـائـيـات والـتـصـفـيـات ا

االسيوية.

نـاشـئـو عـمان افـتـتـحوا الـتـسـجيل
اوالً عن طــــريـق الالعب عــــمــــار بن
يــاسـر فـي الـدقــيـقـة 36 لـكـن لـيـوث
الـرافـدين اسـتطـاعـوا تـعديل الـكـفة

في الــدقـيــقـة 91 عن طــريق مـحــمـد
واجهـة بالـتعادل جمـيل لتـنتـهي ا

ثله. االيجابي بهدفي 
مـنـتـخـب الـنـاشـئـ قـدم اداءً جـيداً
ـبــاراة حــيث تـمــكن اخــطـر خالل ا
ـرمى العـمـاني بعـشـرة تسـديدات ا
مــقـابـل ثالثـة فــقط لــعــمــان وكـانت
مــواجــهــة الــذهــاب يــوم اجلــمــعـة
ـــاضي قـــد انــتـــهت بـــالـــتـــعــادل ا

السلبي من دون اهداف.
ـــبــاراة تـــأتي في إطــار يـــذكــر ان ا
نتخب لبطولة غرب استعدادات ا
ـقرر انطالقها في آسيا للـناشئ ا
العاصمـة االردنية عمـان للفترة من

قبل 1-11. تموز ا
واوقعت القرعة منتخب العراق في
اجملـــمــوعـــة الـــثـــالــثـــة الى جـــانب
مـنتـخـبي السـعـودية والـكويت في
حــــ ضــــمت اجملــــمــــوعــــة االولى
مـــنــتـــخــبــات لـــبــنـــان والــبـــحــرين
وسـوريــا فـيـمــا ضـمت اجملــمـوعـة
الثانـية منـتخبات االردن وفـلسط

وعمان.

جـيدة مـن الالعبـ لـتمـثـيله في
قـبل ولـدينـا ضوء ـوسم ا ا
أخــضــر من اإلدارة إلبــرام
التعاقدات مشيرا الى ما
 نـــتــمـــنـــاه من اجلـــهــة
الراعية وزارة الـتعليم
العالي وإدارة النادي
واجلماهير التكاتف
ــســاعــدة الــطــلــبـة
عـلى الــنـهـوض من

كبوته.
يــــــــشـــــــــار إلى أن
إدارة الــــطــــلــــبـــة
تعاقدت مع علي
هــادي بــعــد
اســـتـــقـــالــة
ــــــــــــــــدرب ا
الـــــــســـــــابق
ثائر أحمد.
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قدمة متاز في صراع شرس على مقاعد ا Ÿ«d∫ تدخل فرق ا
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ـدرب اجلــديـد لـلـطــلـبـة عـلي قـال ا
هــادي إن قـيــادة الــفــريق فـي هـذه
الـــفـــتـــرة احلـــرجــة ال تـــخـــلـــو من
اجملـازفـة لـكن هـدفـه إعـادة الـهـيـبة
لــألنــــيق وإرجـــــاع جــــمـــــاهــــيــــره
لــــلـــمـــدرجــــات.وأوضح هـــادي في
ر تصـريـحـات صـحـفيـة الـطـلـبـة 
بـظـرف صــعب جـدا بـعــد الـنـتـائج
ـعـنـوي في الـثـقــيـلـة واالنـكـســار ا
اجلـــوالت األخـــيـــرة.وتــابـع هــادي
هدفـنا إعـادة التـوازن في اجلوالت
تبقية على أن نعمل بشكل دقيق ا
ــقـبل من لــلـتـحــضـيــر لـلــمـوسم ا
يزة خالل التعاقد مع مـجموعة 
تسـتحق أن ترتـدي قمـيص النادي
مـبـينـا ان الـطـلبـة لن يـعود بـجـفاء
جـمــاهـيــره وأراهن عــلى تـشــكـيل
فـريق يـرضي تـطـلـعـات اجلـمـاهـير
احملــبـــة فــقط مــا نـــحــتــاجه وضع
ثقتهم بنا وسيكون الطلبة مختلفًا
بــــشـــكـل كـــامـل.وأوضح هـــادي ان
هـــنـــاك رغـــبـــة في إعـــادة الــفـــريق
جملـده وتـمت مــفـاحتـة مــجـمـوعـة

ثائر احمد

امــام مـــبــاراة األســـبــوع من اجل
وقع افضل بقي ينتظره االنتقال 
من مـدة ليـست بالـقصـيرة بـعدما
تــأرجــحت نــتــائج ومــر بــظــروف
صـعـبة اثـر اخلـروج من البـطـولة
االسيوبة  قبل  الصحوة االخيرة
 بالـفوز الكـبيـر على الطالب ومن
ثم  عـــــلـى الـــــزوراء واجلـــــنـــــوب
وعكس نـفسه في افـضل مـستوى
مـن حــــــــــــيـث االداء واالهـــــــــــداف
والنتائج  بـفضل قدرات الالعب
الـعـالــيـة الـتي ظــهـرت في الـوقت
ــطـلــوب بــعـدمــا قــربت الــفـريق ا
بـــاحلـــصـــول عـــلى احـــد الـــقـــاب
ــوسم وحتــسـ مــوقع الـدوري ا
وهـو مــا يــامـله جــمــهـوره في ان
تـــتــــواصل الــــنــــتـــائـج واالفـــراح
خـصـوصــا الـيـوم الــذي سـيـكـون
غــيــر عــادي  مـــا يــدفع الالعــبــ
لـلتـشـديـد عـلى حتـقـيق الـنـتـيـجة
الـتـي يـنـتــظـرهــا جـمــهـوره الـذي
ســيـــحــضـــر قــوة  امـــام اهــمـــيــة
الـنتـيجـة وتاثـيراتـها الـتي تدخل
ـــنــافــســات الــفـــريق في اجــواء ا
احلقيقية  بعد البقاء فترة طويلة
في مـوقع اليـلـيق به  لـكن مهم ان
تــتـــغــيـــر االوضــاع  فـي الــفـــتــرة
الصـعبـة من مسـار الدوري  الذي
يـشـهـد حتـسـنـا الداء الـصـنـاعـات
رغم خــســـارته من الــوسـط لــكــنه
عازم على عرقلة الزوراء  السباب
مــعـروفــة  امــام حتـقــيق نــتـيــجـة
ــوسم  وحتت أنــظــار جــمــهــور ا
الــبــطل  عــبــر  تــقــد مـا بــوسع

فـي  مــــراجـــعــــة االوضــــاع امـــام
ـقــبل واهــمــيـة االبــقـاء ــوسم ا ا
درب  الذي يـكون قد على نـفس ا
تــــــعـــــرف عـــــلـى واقع الــــــفـــــريق
والالعب  واهمية تام االعداد
ــطـلـوبـة من فـتـرة امـام الـدوري ا
ــشـــاركـــة بــبـــطـــولــة االنـــديــة وا
الـــعـــربـــيـــة والنه اجلـــويـــة احـــد
اقـطــاب الـكـرة الــعـراقــيـة واعـرق

فرقها.
وكــــان الــــوصــــيـف قــــدلــــعب 30
مـــبــاراة جنح في الــفــوز في  19
مـرة وتعـادل  تـسع مرات وخـسر
مرتـ  وسجل  44هـدفـا  وعـليه
ويظهر افضل فنيا من الكرخ 20
كن حــيث الــنـتــائج والــتــســجـيل
ــبــاريــات من والــدفــاع وبــقــيــة ا
حيث التعادل واخلسارة  وبقيت
له ســـبع مـــبـــاريـــات ابــرزهـــا مع
الغر  الـزوراء التي تفـوح منها
رائـحـة الـثـار من يـوم االعالن عن
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وفـي الـوقت الــذي يـكـرس حــكـيم
شـاكـر جـهـود الالعـبـ لـالطـاحة
بـالـصــنـاعـات  في اهـم مـبـاريـات
الــفــريق  لــكن    االول  ان يــفــوز
اجلويـة على الـكرخ   55من اجل
ــبـاراتـ بـوقت حتــقـيق فـوائـد ا
واحـد الن خــســارة الــكــرخ وفـوز
الزوراء  53يعـني  تقـدم االبيض
للموقع الثـالث وهو ما يخطط له
درب والالعب وتـتمناه ادا رة ا
االدارة  في لــقــاء يـــاتي بــالــوقت
ــنــاسـب اذا لم يــكـن في افــضل ا
االيام في ظل التطور  والعروض
 اجليدة لتي يقدمها الزوراء بعد
الـفـوز عـلى الـطالب بـاخلـمـاسـية
واالنـتـقــال لـنـهـائـي الـكـاس عـلى
حساب اجلوية  وتقليص الفارق
ـركـز الى نــقـطـتـ  مع صـاحب ا
الـثـالـث  اثـر الـتــغـلب عــلى  نـفط
اجلنوب بهدفـ لواحد وسيكون
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تتـواصل اليـوم مبـاريات اجلـولة
متاز 32 من مسابقة  الدوري ا
بــكــرة الــقـدم عــنــدمــا تــقـام ثالث
مــبـاريــات ابــرزهــا بــ  صـاحب
االرض الـــكـــرخ  55والــــوصـــيف
اجلــــويـــة  65وتــــمـــثل اهــــمـــيـــة
ـــســـار لـــكالهـــمـــا  في الـــعـــودة 
ــطـلــوبـة بــعـدمــا عـاد الــنـتــائج ا
الــكــرخ بــخــســارة نــفط مــيــسـان
قـــبـل ان يـــتــــقــــلص الــــفـــارق مع
الــزوراء الى نـــقــطــتــ مــا يــدفع
الالعـبــ الى بـذل مــا بـوســعـهم
لـتــعــزيـز نــتــائج االرض األفـضل
ـشاركة ب الـكل  والتي دعـمت ا
التي لالن تسيـر بشكل جيد ومن
خـالل عــــطــــاء العـــبــــ واعــــدين
يـقـدمـون مـباريـات جـيـدة حـصرا
في مــيـــدان الــفــريق الــذي شــهــد
خــــســــارة الـــــزوراء والــــطــــيالب
ويـنـتـظـر ان يــقـهـر اجلـويـة امـام
تعزيـز البقـاء في احد اهم مواقع
الـســلم الــذي بــقي فــيه من فــتـرة
طويلة  عبر حتـقيق نتائج مثيرة
وضـعـته في الـواجهـة الـتي يـريد
كــــر ســـلـــمــــان مـــواصـــلــــتـــهـــا
ــوقع احلـالي واخلــروج بـنـفس ا
ـثل اجنـازا لـلــفـريق بـعـد الــذي 
ـوسم احلـالي الــعـودة لـلــدوري ا
الـذي شـهد تـقـد مسـتـوى ثابت
اذا مـــا اخــــذنـــا عـــدد الــــنـــتـــائج

االيــجــابــيـة  15
مــبــاراة فــوز
هي افضل
مــــــــــــــــــــن
الــــزوراء
الـــــبــــطل
رغــــــــــــــم
فـــــــــــارق
االمـكـانا
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به مـــفــخـــرة  وشيء جــيـــد بــعــد
الــــعـــــودة مــــبـــــاشــــرة من دوري
الــــــدرجــــــة االولـى  وغــــــيــــــر من
ـتـشــائـمـ  بـالـفـريق تـوقـعـات ا
الـذي يـسـيـر بـاالجتـاه الـصـحيح
ويـقـدم مــبـاريـاته بــشـجـاعـة  في
مــــلـــعــــبه حــــصــــرا مـــا عــــزز من
شاركـة والعمل اليـوم على قهر ا
اجلـــــويــــة  وحـــــسم واحـــــدة من
ـبـاريـات الـتي تــمـثل االخـتـبـار ا
احلـــقـــيـــقي جملـــمـــوعـــة شـــبـــاب
تــواصــلـت تــلــعب وتــقــدم بــقــوة
وحـرص وتـدرك طبـيـعـة اخلروج
بالنـتيجـة االيجابـية مع  اجلوية
الــتـي يــكــون جــهــاز الــفــريق قــد
وضـع لــــهــــا طــــريـــــقــــة الــــلــــعب
ومواصـلة مسلـسل نتائـجه  عبر
مـيـدانه الــذي شـهـد  الــكـثـيـر من
االنــتـصــارات لــكن الــتــقــدم عـلى
اجلـــويــــة ســـيـــكـــون لـه تـــاثـــيـــر
واهــــتــــمـــام  وانــــعــــكـــاس عــــلى
ــدرب الــذي  يــقــدم الالعــبـــ وا
االمور عـلى افضل مـا يرام و في
عــــمل  ســـيـــجــــعل من  األنـــظـــار
تالحـقـه  في اسـتالم احـد الـفـرق
قـبل ولو ـوسم ا اجلـماهـيريـة  ا
العـمل مع الكرخ اليـقل شانا  اذا
لم يـــعــداالفـــضل واالهم عـــنــدمــا
يـــقـــدم وجـــوه واســـمـــاء شـــابـــة
وجــدت  نــفــســهــا عــبــر خــطــوط
الـفريق الـتي يـعول عـليـها الـيوم
في تقد  االداء واحلصول على
كامل الـنقـاط  التي تعـني الكـثير
النهـا ستكـون من اجلويـة والنها
تساعد الفريق وتبقيه في مركزه
باراة هدد حلـ انتهـاء وقت ا ا
الن الــزوراء سـيـكــون في مـبـاراة
مناسبة وكل الترشيحات تمنحه
التـفوق على الـصناعـات في لقاء
اجلولـة احلاليـة  وكان الـكرخ قد
عب 31 مــبــراة حــقـق الــفـوز 15
مــــرات مـــــرة الــــتـــــعــــادل في 10 
وخــــســـارة 6 اخــــرهــــا من نــــفط
وعــلــيه37 مـــيــســان وســجل 42 
ويـطـمح الى  حتــقـيق الـنــتـيـجـة
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ــبـــاراة عــلى غــيــر وســـتــخــرج ا
الــعــادة  عــنــد جــمــهــور الـزوراء
ـــني الـــنـــفس في ان الـــذي 
يـحــقق اجلـويـة الـفـوز  لـكي
يـــــاخــــر الــــكـــــرخ  من اجل
ــوقــعه  عــنــدمـا الــتــقـدم  
يــلــعب فــريــقـهـم  بـنــفس
الوقت اخلامـسة مساءا
مع  الـــــصـــــنـــــاعـــــات
ــــلـــعـب الـــتــــاجي
وعــنـدمـا ســيـلـعب
اجلـــــويــــة حتت
ضــــــــــــــــــــــــــغــط
جـــــمـــــهـــــوره
ــــــــــؤكــــــــــد ا
منزعج جدا
من خـسـارة
الـــــــــــــزوراء
والـــتــفــريط
بــــــــــلــــــــــقب
الكـاس  امام
نتـيجة الـتعادل
ــيــنــاء الـدور مـن ا
ـاضي  مــا زاد الـطـ  بـله ا
درب ايوب اوديشو بوجه مهمةا
بـسـبب تـراجع الـنـتـائج وضـعف
الهجـوم والدفاع   كمـا ظهر امام
الــزوراء ووقع فـي اخـطــاء  عــلى
عــكس االداء الــذي قـدمه الــفـريق
ـيـنـاء الــذي بـقي مـتـاخـرا امـام ا

الـالعــــبــــ  فـي تــــرك بـــــصــــمــــة
ـشـاركــة  في مـهـمــة   وحتـقـيق ا
الـنـتيـــــــــجـة  من خالل الـتـعامل
مـع احلـالـة الـتي عــلـيـهـا الـزوراء
الــذي ســيــلــعب حتت ضــغــــــــط
انـتـيـجـة ومــا يـريـد جـمـهـوره ان
يـتــحـول الى مــثـلــــــث الــتـرتـيب
بـعــد الـتـطـور الــكـبـيــر في مـسـار
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ــــيـــنــــاء بـــكل ويــــبـــحث فــــريق ا
جـهـودعــنـاصـره ودعم جــمـهـوره
في العودة الـى عزف نغـمة الفوز
وتــبـديـل نـتــائج الــتــعــادل  الـتي
اثرت على موقعه  السادس عشر
ــدرب احلــالي الى  حــيث يــامل ا
ـطــلــوبـة اخلــروج بــالــنـتــيــجــة ا
بـعـدما قـاده لتـعـادل بطـعم الـفوز
ــيــنــاء مع اجلـــويــة وســيــلــعب ا
بـظــروف مـنـاســبـة حـيـث عـامـلي
االرض واجلـمــهـور بــانـتــظـار ان
ـطلوب ـستوى ا يقـدم الالعب ا
ـطـلـوبـة وفـي حتـقـيق اخلـطــوة ا
الــــتي ســــتــــقــــود الى اكــــثــــر من
مــــــــــوقع وهــو مــا يــشــكل احــد
اهـم احلــــــوافـــــز  فـي حتــــــقــــــيق
االنــتــصــار الــذي طــال انــتــظـاره
بــعـدمــا  فــرط بـفــرص الــفـوز في
ــتـــنــاول  وعــلى مــبـــاريــات في ا
الالعبـ اخذ االمـور على مـحمل
اجلـــد امـــام  ظــروف الـــضـــيــوف
ــــعـــروفـــة لــــلـــكـــــــــل لــــكـــنـــهم ا
اليــريـــدون االســتـــسالم حتت أي
ــــا في الـــوقــــــــــت مــــســـوغ طـــا
مـتـــــــــسـعـا امـام سـبع مـبـاريات
وفــــارق خــــمـس مــــبـــــاريــــات مع
الـــســمـــاوة والنه حـــضـــر لــكي
ـيناء  امام الوضع يقــــــــهر ا
ـــــــــــــــــــــــــر بــه الـــــــــــــــــــــــــذي 
واالســـــــتــــــــــــــــــمــــــــرار في
ـــنــــافـــســـة حـــتى الـــرمق ا
االخــــيـــــر  رغم خــــطــــورة
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ت الـفـنـيـة  الـواسـعـة لـكـن الـكرخ
يــؤدي عـــلى افــضل مـــا يــرام في
ـراقــبـ مــسـتــوى نــال تـقــديــر ا
والزال يــشـعــر الــفـريق بــاحلــالـة
الـفـنـيـة الـعـالـيـة  ويـحـمل شـعـار
الـتـحـدي لـلضـيـوف  بـعـدمـا قـفل
مــلـعــبه بــفــضل عـطــاء الالعــبـ
ودورهـم في االداء والــــدفــــاع عن
الفـريق الذي  يرى اهـمية نـتيجة
الـــيـــوم  وفـي ظل الـــوضع الـــذي
ــر به اجلـويـة   الــذي سـيـلـعب
حتت ضـغط الـنـتـيـجـة   الـفـرصة
الــتي يـســعى   الــكـرخ لــلـتــعـامل
مـعهـا بحـذر شديـد الن االنتـصار
على الوصـيف يعد باالمـر الكبير
وسط ظروف اللعب التي استفاد
مـنـهـا كــثـيـرا وهـي من ابـقـته في
ـكـان احلـالي وتـامـ الـبـقاء به ا
واالهـم االبـــتــــعـــاد عن مــــطـــاردة
الزوراء خصوصا عبر لقاء اليوم
الن  اخلــسـارة يــعــني  الــتــراجع
مــوقـــعــا  امـــا مــهـــمــة غـــايــة في
الــــصـــعــــوبـــة  وتـــاتـي في وضع
مـخـتلف  لـلـفـريق وضـيفه  وسط
حتـسـبـات الـنـتـيـجـة  الـتي تـاتي
بعد سـقوطالعـمارة التي وضعت
الــفـريق امــام مــخـاوف الــتــعـادل
واخلـسـارة النـهـا سـتـعـكـر  مزاج
ر الفـريق في ظل التطـور الذي 
ـــتـــربص بـــالـــكــرخ به الـــزوراء ا
ـؤكـد ان عـنـاصــره سـتـبـذل  مـا ا
بوسعـها من اجل اخلروج بكل
فـــوائـــد الـــلـــقـــاء االهم في
ـا ـرحــلـة احلــالـيــة ور ا
ركز احلالي في نحه ا
الــنـهـايــة  لـكن لـيس من
الــســـهل  الــلـــعب امــام
اجلويـة  رغم مـا خرج
ــــــوقع بـه صــــــاحـب ا
الــــثــــالث من نــــتــــائج
اســحق الــثــنــاء  وهـو
يــلــعب بــوجــوه واعـدة
تــقـدم مـوســمـا واضـحـا
مـن خالل الـــتـــعـــاون مع
ـــدرب وادارة الــنــادي ا
الـتي تـرى ما يـقـومون


