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خـسـر الـكـثـيــر من نـقـاطـهـا لـتـتـرك
ـتـاخـر قبل تـاثـيـرهـا علـى موقـعه ا
ان يعـود لسكة الـنتائج والـعمل ما
بـــوسع الالعــبـــ عــلى مـــواصــلــة
حتـقـيق الـنـتـائج في مـهـمة لـم تكن
سهلة في ظل التـغير الواضح على
الـــديـــوانـــيـــة واالمل فـي ان يـــقــدم
ـسـتوى الـالعـبـ مـا لـديهـم بـعـد ا
الــطـيب امــام فـريق احلــسـ الـذي
ضيف ما سبق وخسـر قبلهـا من ا
يظهر على توازن الفريق والرغبة
الـكبـيرة في حتـقيق الـنتـيجـة التي
تـعــتـمــد عـلى خــبـرة اكـرم ســلـمـان
ــطــالب بــتــغــيــر األمــور مـن هـذه ا
الـفـتـرة وتدارك الـتـاخـر الـذي اضر
بـالــفـريق الـذي يــسـعى الخــتـصـار
ــبــاريـــات  عــبــر جــهــود طـــريق ا
الالعـبـ والن االهمـيـة تـظهـر عـند
ـيدان عـنـدمـا يقـوم جـهازه خـارج ا
الـفـنـي في اعـتـمــاد طـريـقــة الـلـعب
ـثـمـرة  عب تـطـبـيق تـوجـيـهـات ا
ــتـلك عـدد ــدرب  والن الـفـريق  ا
عروف والن الفريق من الالعب ا
استعاد نغمـة النتائج  التي يامل
االســـتـــمـــرار فـــيـــهـــا النه مـــصـــدر
ــوقع وسـيـكــون الـفـريق حتـسـ ا
امــام ســـفــر طــويـل وامــام مــبــاراة
قوية  وجمهـور كبير  لكن اربيل
وقع سـيـلعب بـحـوافز  حتـسـ ا
اذا مـا تـعـامل مع الـلقـاء كـمـا يجب
وبــــاقل االخــــطــــاء  خــــصــــوصـــا
الـديـوانـيــة من الـفـرق الــتي تـلـعب
بـقـوة في مـلـعـبـهـا وهـو افـضل من
ـرحـلـة احلـالـيـة بـعـدما اربـيل في ا
حقق اربع انتصارات ثالث منه في
مــلـــعــبه عـــلى الـــطالب ومــيـــســان
والـــســـمــاوة وذهـــابـــا عــلـى فــريق
احلــســـ فـي وقت  تـــعــول ادارة
درب في قـيادة اربـيل على خـبـرة ا
الـفـريق الى الـنـتـائج االفضـل التي
تـوقـفت في فـتـرة عـمـل عـمـاد عودة
ونـاظم شـاكـر ولـو ان الـفـريق لـعب
ــــدرب ثالث مـــــبــــاريــــات بـــــوقت ا
احلـــــالي خـــــســـــر مـن مـــــيـــــســــان
وتـــعــــادل  مع اجلـــويـــة وتـــغـــلب
على  فريق احلس النتيجة التي
شـكلت دعـما لـلـمهـمة الـتي التظـهر
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ويـــســـتـــقـــبـل الـــنـــــــــــجف تـــاسع
وقــف 33 الكهرباء اخلامس عشر

 وكال الفريق حقق النتيجة29
ـاضي ــهـمــة الــدور ا ــرضـيــة وا ا
عـــنــــدمــــا تـــغــــلـب الـــنــــجف عــــلى
الــصــنــاعــات وتــفـدم بــفــضــله الى
ـــوقع احلــــالي في وقـت  ســـجل ا
الـكـهربـاء اول  فـوز له في الـفـترة
احلـــــــــــــــــالــــــــــــــــيــــــــــــــــة عـــــــــــــــــلـى
حـــــســـــاب  االمـــــانـــــة  وحـــــسن

حــــيث االرض امــــام صــــعــــوبــــات
الـــــذهـــــاب وهـــــو مــــــا يـــــقـــــوم به
الــفـريق  وسط مــؤازرة جـمـهـوره
الـكبيـر الذي سـيحـضر بـقوة لـلقاء
اربـيل بعـد ما حتـقق من نتـيجـت
  ويعول انصار كبيرت ومهمت
ـدرب الــفــريق عــلى طــريق لــعـب ا
وجـهـود الالعـبـ في  اضـافة كل
الـنـقاط  وكل الـتـرشيـحـات تصب
ــصــلــحــة اصــحــاب االرض الـذي
رو بـحالة ايجـابية وسـط اهمية
حتـقـيق الـنـتيـجـة في ظل جـاهـزية
الالعـبـ وحـالـة اسـتـقـرار الـفريق
بــعـد الــدورين االخــيــرين وانــهـاء
االمــــــور الــــــتـي يــــــكــــــون خــــــطط
لـهـا  فـرحـان السـاعي  لـتـحـقيق
مــــــــوسـم يـــــــــخــــــــدم الـــــــــفـــــــــريق
وشـــخــصـــيـــة امــام اســـتالم احــد
ــوسم الــقـادم او الـفــرق االخــرى ا
الـــبــقــاء مـع الــديــوانـــيــة  اذا مــا
حتــقق االجنــاز حــيث االســتــمـرار
بـالـدوري الــبـطـولـة الــتي عـاد لـهـا
الــفــريق بـــشق االنــفس كــمــا بــقي
ـاضي بـصــعـوبـة كـبـيـرة ـوسم ا ا
بـفـضل قـرار الـفـيـفـا بعـدمـا خـصم
ثالث نـقـاط من رصـيـد دهـوك الذي
غــــــادر الـــــــبـــــــطــــــولـــــــة قـــــــبل ان
ــني يــبــقـى  الــديــوانــيــة الــذي 
الــــنـــفس فـي مـــوسم ثــــالث وهـــذا
مـــتـــوقف عـــلى عـــطـــاء الـالعـــبــ
والتعامل مع مباريات االرض بثقة
وقـــــــــــــوة واحلــــــــــــذر عـــــــــــــنــــــــــــد
ـــبــاريــات اخلــروج  الن  قــادم ا
حتـسب بـدقـة والنـهـا هي من تـقرر
مـصـيــر الـفـرق ومـنـهــا الـديـوانـيـة
الـــذي يـــلــعـب وسط احـــتــيـــاجــات
كبيرة لكن عـزم الالعب بات يدعم
االمــور الـــتي لالن تــســـيــر بــشــكل
واضح من اجل حتقيق حلم البقاء
ــشــاركــة الــتي بـدات الــهـدف من ا
صـــعــــبـــة البل من فـــتـــرة االعـــداد.
قـابل كان اربـيل قـد حقق الـفوز بـا
ـرحـلـة الـثـانـية االول مـنـذ بـدايـة ا
  واالمل في على  فـريق احلـس
ان تكون مـنعرجـا  في  مواصلة
النـتائج امـام ماتـبقى من مـباريات
واهــمــيــة تــعــزيــز نــتــيــجــة الـدور
ــــاضي فـي فـــرض الــــفــــوز عـــلى ا
ـستوى الديـوانية بـعدمـا ظهر  
مـــقـــبـــول بـــتـــعـــادله مـع اجلـــويــة
وحتـقــيق الـفـوز االخــيـر لــيـضـيف
اربع نــقــاط لـرصــيــده لـكن تــظــهـر
ـهـمـة الـكـبيـرة الـيـوم والن الـفوز ا
نح الفريق خطوة كبيرة فيها قد 
ــــــــــواقـع وقــــــــــد يــــــــــتـــــــــــقــــــــــدم 
فـريق  اجلـنوب  والنـه والطالب
والنـجف اذا ما اتـت بقيـة النـتائج
ـصــلـحـة اربــيل الـذي يـريــد كـسـر
عقدة نتائج مـباريات الذهاب التي

مـــشــاهــدة مــبـــاريــات قــويــة وهــو
ــتــوقع مع مــرور ــطــلــوب البـل ا ا
الـــوقت لـــكي تـــتـــمـــكن الـــفــرق من
حتــــــــقــــــــيـق اهــــــــدافــــــــهـــــــــا رغم
االوضـاع  اخملــتــلــفــة امـام دوري
ا سـيـمـتـد الى فتـرة طـويـلـة  ور
الى نهـاية االمـور قبل ان  تـتاجل
باريات بانتهاء االسبوع احلالي ا
ـــــــــــنـــــــــــتــــــــــخـب الرتـــــــــــبــــــــــاط ا
ـبـارات جتـريـبـيـت الـوطـني  
مـع تــونـس ولــيـــبــيـــا ضـــمن ايــام
ـا لـن تـلــعب مــبـاراة الــفـيــفــا ور
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فـــــــريق الـــــــديـــــــوانـــــــيــــــة 30 في
ـوقع  الرابع عـشـر مسـتفـيد من ا
جــدول الــتــرتـــيب عــنــدمـــا يــلــعب
ــــــــبــــــــاراة الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة في ا
ملعبه  متطـلعا الى حتقيق الفوز
الثالث تواليا واالنتقال الى مواقع
ضـيـفه اربـيل  وسط ظـروف لـعب
تـــقف الـى جــانـــبـه حــيـث عــامـــلي
االرض واجلـــــــمــــــــهـــــــور فــــــــضال
عن  ارتــــفـــاع حــــالــــة الالعــــبـــ
عـنويـة  بعـد نتيـجة الـفوز على ا
ـاضي بثالثة السمـاوة االسبو ع ا
اهـداف لواحـد وقبـلـها عـاد بتـفوق
عــلى فـريق احلـســ مـا جـعل مـنه
فـي وضع مـخـتـلف تـغـيـرا سـريـعـا
عــنــدمــا خـــرج من مــواقع اخلــطــر
وسـيـدافع بقـوة عن مـكـانه احلالي
من خالل االســتـفـادة من مـبـاريـات
االرض الـتي عادلـهـا واستـغل عدد
مــنــهــا مــا عــزز من مــوقــفه  وفي
ــــدرب رزاق تــــعــــاون جــــيــــد مع ا
فـرحـان الــرغـبـة في ابــقـاء الـفـريق
ـــشـــاركــة ـــوقـــعه رغـم ظـــروف ا
الـصـعـبـة الـتي الزمـته مـن الـبـداية
قـبل ان يعـكس الالعـبـ اصرارهم
في اهم اوقـات الـدوري ويـحـقـقـون
اكـثر من نـتـيجـة مهـمـة  والتـطلع
اليـوم الى حسم مـهمة اربـيل النها
سـتـوفـر الـكـثـيـر من الـفـوائـد حيث
ـوقع زيــادة الـرصــيــد وحتــســ ا
والن رهــان فــرق احملـافــظــات عـلى
مـالعــبـــهــا والن الـــديــوانـــيــة بــات
ــــبـــاريـــات ن تــــقـــدم ا احـــدهــــا 
ـنــاسـبـة وتـخــرج بـنـقــاطـهـا رغم ا
ظـروف الالعـبـ ومـعـانـاة الـنـادي
ـــعــــروفــــة امــــام غـــيــــاب ادارتي ا
احملـافـظـة ومـجـلـسـهـا في مـعـاونة
االدارة الـــتي تـــتـــحــمـل لــوحـــدهــا
تـبــعـات مـصـاريف الالعـبـ حـيث
الـرواتب والـعـقـود رغـم بـسـاطـتـها
ويــدرك الالعــبــ اهــمــيــة الــدفـاع
بــقـوة  عن الــبــقـاء الــهــدف الـذي
يرون من الـفوز الـيوم احـد وسائل
ـهمة التي الزالت الدعم للـبقاء  ا
ــزيــد مـن الــنــتــائج حتــتـــاج الى ا

ـجــمـوع الــنـقــاط كـمـا من الــفـرق 
ـرة يــظـهــر تـاثــيــر االهـداف هــذه ا
ـــتـــجـــدد عـــلى امـــام  الــصـــراع ا
ــــــواقع قــــــبل فـــــوات حتــــــســـــ ا
االوان  مـن خـالل اســــــــــتــــــــــغالل
الـفرص الـتي باتت قـليـلة  بـسبب
نـافسـات عنـدما تخـتلف تـصاعـد ا
واقع  خـصوصا بـعدمـا اسفرت ا
اضي اليه نـتائج مـباريـات الدور ا
ــتـوقع عـلـى مـجـمل وتـاثـيــرهـا  ا
مبـاريات الدور اجلـديد الـتي تكون
قد انطلقت امس من ملعب البصرة
يـناء والصناعات على حيث لقاء ا
ان جتـــري الـــيـــوم ثالث
مــبــاريـات  وتــتـواصل
غد االربعاء باقامة اربع
مواجهات واخلـميس لقاء
االســــبــــوع والــــقــــمــــة بـــ
  الـــــشـــــرطــــة ــــ الـــــغـــــر
واجلـــويـــة الـــتي ســـتـــاخــذ
مــنــحــا اخــر بــعــد تــعــثــر
الــشـــرطــة في الـــعــمــارة
وفـــــوز اجلـــــويــــة عـــــلى
احلـدود وتقـلص الـفارق
الى تسع نـقاط مـا يجعل
مــــــنــــــهـــــا مــــــلـــــفــــــتـــــة
لــلــنــظـــر  لــيس عــلى
جــمــهـــور الــفــريــقــ
حــــــــسـب بـل عــــــــلى
الـشــارع الـريـاضي
الــــذي اكـــثــــر مـــا
تستهويه وتهمه
لـقـاءات الـكـبـار
عــــــــــلـى مــــــــــر
البـطوالت وق
بل انــــــطـالقـــــة
الـــــــــــدوري عـــــــــــلـى
مــســتــوى االنــديــة  1974 بل
قـــبـل ذلك بـــكــــثـــيــــر  ومـــنـــذ
تــــــاســـــــيـس الــــــفـــــــريـــــــقــــــ
ـبـاريـات كـمـا  حتـضى بـقـيـة ا
بــــــاهــــــتـــــــمــــــام كــــــبـــــــيــــــر من
  والن الكل ـراقـبـ الـفـرق  وا
يــنـشــد الى الـفــوز وحتـسـ االداء
والـــنــتــائـج والــتــعــامـل بــحــذر مع
ـتـاحة كـلـما امـكن  امام الـفرص ا
رغبـة الفـرق في وضع حد لـلنـتائج
الــسـلــبـيــة واالخــرى في مـواصــلـة
ــــرور من دون تــــوقف وتــــظــــهـــر ا
االمور صعبـة في هذه اجلولة على
الــــــكل  فـي ظـل  مـــــواقــــــعـــــهـــــا
التي تغيرت ما يـنتظر  مباريات
على مـستوى الـتحدي وعـزم الفرق
تاح من االمور في ان تتعامل مع ا
طـلوبة في امام حتـقيق الـنتـائج ا
مـبـاريات سـتـكـون صعـبـة جدا اذا
مــا الـقــيـنــا نــظـرة ســريـعــة  عـلى
جـــدول الـــتـــرتـــيب الـــذي يـــقــرب
الصورة تـماما امـام توقعات
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جتـــــري الــــيـــــوم الـــــثالثـــــاء ثالث
مبـاريات ضمن اجلـولة  التـاسعة
ــرحــلـة الــثــانــيــة والــثــامــنـة من ا
والعشرين من مسابقة الدوري

ـــمـــتـــاز بـــكـــرة ا
الــــقـــــدم والــــتي
تــشــكـل اهــمــيـة
كــبــيـرة لــلــفـرق
في ظل تـــداخل
ـــــــــــــــــــــــوقــع ا
وتـــســاوي
عـــــدد
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بـاريات ايـاب ربع نهـائي كاس الـعراق. وقـال نائب رئـيس اللـجنـة يحـيى كر أن مـواجهات قـبل موعـدا  ـسابـقات في احتـاد الكـرة الثـالث من شهـر حزيـران ا حددت جلـنة ا
غلوب مـن مباراة واحدة وليس وفق نظام الـذهاب واالياب. وكانت نتائج الذهـاب كالتالي: تعادل نفط مـيسان مع الطلبة نصف النهـائي والنهائي ستقام عـلى وفق الية خروج ا
ثله. من جـانب اخر اسـتعاد فـريق القوة ثـله وخسـارة امانة بـغداد امـام الزوراء بهـدف دون رد وتعادل الـنفط مع اجلـوية بدون اهـداف والكـهرباء مع احلـدود بهـدف  بـهدف 
رحلـة الثـانيـة للـدوري العراقي تـصدر الـشرطـة في قمة مـباريـات اجلولـة التـاسعة مـن ا اجلويـة لكرة الـقدم خـدمات العـبه كرار نـبيل وذلك قـبل مبـاراة اليوم اخلـميس امـام ا

متاز لكرة القدم.  ا
وكان الالعب كرار نبـيل قد غاب عن اخر مـبارات لـلفريق بعـد أصابته بالـعضلة اخلـلفيـة أثناء تدريـبات الفريق لـيغيب عن مـباراتي أربيل واحلدود. وذكـر الالعب كرار نبيل
ـباراة وبعد خـضوعي لبرنـامج تأهيـلي تشافيت تـماماً من اإلصـابة وسأكون بـأ اجلاهزية. لـقد دخلت مع الـفريق في التدريـبات اجلمـاعية بشـكل طبيعي وجـاهز خلوض ا

متاز برصيد 67 نقطة مقابل 58 نقطة للوصيف القوة اجلوية مع مباراة مؤجلة له امام الزوراء ستلعب بوقت الحق. ويتصدر فريق الشرطة جدول الترتيب للدوري ا
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اجملــمــوعــة نــفــســهــا مــواجــهــة
الـنــصـر الـسـعـودي مع زوب آهن

اإليراني.
وســـــتــــكــــون مـــــبــــاراة الــــزوراء

والوصل حتصيل حاصل بعدما
ضمن كل من زوب آهن والـنصر
احلـصــول عـلى بـطـاقـتي الـتـأهل
إلى دور الـ 16 حـــيث يـــتـــصــدر
الــــــفـــــريـق اإليـــــرانـي تـــــرتــــــيب
اجملـموعـة بـرصـيد 11 نقـطة من
5 مـــبـــاريـــات مـــقـــابل 9 نـــقـــاط
لـلــنـصـر و5 نـقــاط لـلـزوراء و3

نقاط للوصل.
وقال حكيم شـاكر مدرب الزوراء
ي ؤتـمر الصـحفي الـتقد  في ا
لـلــمـبـاراة : "نــبـحث عـن حتـقـيق
ـــا له من انـــعـــكـــســـات الـــفـــوز 
نـفـسـيــة مـهـمـة عــلى الـفـريق في
ـمتاز ونهدف الدوري العراقي ا
إلى إتاحـة الفـرصة أمـام عدد من
الالعـب الـذين أثـبتـوا وجودهم

في الدوري".
ــديـر بـدوره قــال ريـجــيــكـامب ا
ـؤتمر الفـني لفـريق الوصل في ا
ي لـلـمـبـاراة: الـصـحـفي الـتــقـد
"مـواجــهـتــنـا األخــيـرة في دوري
أبطال آسـيا أمـــــــام الزوراء لن
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من تابع مباراة فريق نادي الطلبة امام فريق نادي الكرخ في اطار اجلولة
ـرحلـة الـثـانـية ,من مـنافـسـات بـطـولـة انديـة الـعـراق لـفرق (الثـامـنـة) من ا
ــمـتـازة لــكـرة الـقـدم  ,الـتي جـرت في مــلـعب الـكــرخ قـبل ايـام, الـدرجـة ا
ارتـسـمت عـلى مـحـيـاه عالمـات اسـتـفـهـام عـديدة ,عـطـفاً عـلـى االداء غـير
نـتظـر لـفريق نـادي الطـلـبة الـذي كان الى االمـس القـريب واحداً من اهم ا
مـراكـز االنتـاج الـريـاضي في الـعـراق .. تـشـكـيـلـة فـريق نـادي الـطـلبـة في
مباراته امام فـريق نادي الكـرخ ضمت اسمـاء لها خبـرات سابقـة ناجحة,
ـلعب لم تـساعـد فريق الـنادي الكـبيـر في جتنب ولكن افـعالـها في ارض ا
اخلـسـارة امـام فـريق (أقل) مـنه إمـكــانـات فـنـيـة .. نـتـسـاءل كـيف يـرضى
سالم شاكر وسيف سلـمان وامجد كلف وعـبدالقادر طارق ,ان يكون لهم
هـذا الــتـأثـيــر احملـدود في مــردود فـريق نــاديـهم فــضال عن االداء .. مـتى
ـطلـوب مـنـها, تراجع هـذه اجملـمـوعة (الـدولـيـة) حسـابـاتـها وتـقـدم االداء ا
وتـسـاعـد فـريق نـادي الـطلـبـة في الـعـودة الـى موقـعـه الطـبـيـعي فـي جدول
ـمـتـاز .. مـحـلل فـني لـم يـعف الـدولي الـسـابق سالم شـاكـر من الـدوري ا
تكـررة في دفاع فـريق نادي الطـلبة ,ولكنه مسؤولـية االخـطاء التـنظيـميـة ا
قال ان سالم يـتـجه الى التـقـاعد بـعـد ان فقـد تـمامـاً ومـنذ اكـثـر من ثالثة
ـنـتــخب الـوطـني ,والـتـراجع الــفـني وارد في مـواسم فـرصــة الـلـعـب في ا
مستـوى سالم .. ولكـنه تسـاءل كيف يـسمح الدولي سـيف سلـمان لـنفسه
ان يكون مجرد رقم في تشكيلـة فريق كبير مثل الطلبة ,وال يثابر من اجل
اسـتعـادة بـريق أسـمه ,وهـو الـذي كـان من جنـوم مـنـتـخب شـبـاب الـعراق
ـركز الـرابع في بـطـولـة كاس الـعـالم لـلشـبـاب الـتي جرت في الذي فـاز بـا
ـنـتـخب الـوطني في تركـيـا قـبل ست سـنوات  ,ولعب سـيف في صـفـوف ا
اكثر من بطولـة .. امجد كلف مـثل سيف سلمان ,يبدو انه ليس لـديه النية
ـيزاً ,وهو العـب بـديل في مـبـاريات في الـعودة الى سـابق عـهـده هـدافـاً 
ن كثيرة ,و (ال) يثابر الن يـكون العبـاً أساسياً ,ليشـغل موقعه كـجناح ا
ـسـتـوى الـذي يـتـفق مع مــؤهالته وخـبـراته .. امـا (غـيـاب) عـبـد الـقـادر بـا
طـارق عن الـتــهـديف شـكّل ويــشـكّل عالمـة تــعـجب كـبـرى ,فـهـو العب في
وفـقـة مع فريق مقـتـبل مشـواره الـرياضي  ,لم يسـتـفـد من جتربـته غـيـر ا
نادي الـشرطة ,و ال يزال جـمهـور فريق نـادي الطـلبـة ينتـظر مـن (عبودي)
ان يستعيد حسه التـهديفي ويساعد فريقه عـلى التغلب على النحس الذي
ـوسم .. و ال يسـتـحق مروان حـس ان يـدرج اسمه في يالزمه في هذا ا
ـؤثـرين في تــشـكـيـلـة فـريق نـادي قـائـمـة الالعـبــ غـيـر ا
الطلبة ,رغم انه اضاع فرصة عزيزة على فريقه امام
الـكرخ ,اذ اهدر ضـربـة جـزاء وتـسـبب في خـسارة
فـريـقه .. مـا نـتــطـلع الـيه هـو ان يــسـتـعـيـد (جنـوم)
فريق نـادي الـطلـبـة حـافز الـتـالق واالبداع ,قبل ان

بكر. يجبروا على خيار التقاعد ا
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متاز وسط ظموحات لتحقيق االنتصارات UNł«u ∫ تتواصل مباريات الدوري ا
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يــحل فـريـق الـزوراء ضـيــفـا عـلى
فــريق الــوصل اإلمــاراتي مــســاء
اليـوم الـثالثاء عـلى ملـعب نادي

الـــوصـل في زعــــبـــيل بــــدبي في
اجلــــــولــــــة الـ 6 األخــــــيـــــــرة من
اجملــمـوعـة األولى لــدوري أبـطـال
آســـيـــا لـــكــرة الـــقـــدم وتـــشـــهــد

وزير
الشباب
والرياضة
يزور نادي
ريال مدريد

جـهز الـكـتيـبة انـسجـامـا مع اهمـية
ـــنــافس والـــلــعب ــبـــاراة وقــوة ا ا
بشـعار البـديل عن الفـوز الذي يامل
الـفـريق حتـقـيـقه  وسـيـكـون مـهـما
اذا ما جاء على ثالث الترتيب الذي
ـر بافـضل ايـامه  ويتـصـاعد من
ــــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــوى حــــــــــــــــيـث ا
والــنـتـائج  خــصـوصـا في مــلـعـبه
لكـنه عازم على الـعودة بكـامل نقاط
الـــــبــــــصـــــرة واالعالن عـن تـــــوازنه
ـــضي قـــدمـــا في واصـــراره عـــلى ا
ثل الدفاع عن مكانه احلالي الذي 
شـاركة والـعودة حتوال في مـسـار ا
االخـــيــرة لــلــدوري والزال احــد اهم
اطـــرافـه االقـــويـــاء بـــعـــدمـــا حـــقق
فـوزا  جـيــدا عـلى الـطالب مـا عـزز
مـن مـــعـــنــــويـــات الالعــــبـــ الـــذي
درب وكـلهم امل في يخـرجـون مع ا
اضافة فـوز جديد لـدعم االمور التي
تسـيـر باالجتـاه الصـحيح من خالل
ــــمــــيــــز والن عــــطــــاء الالعــــبــــ ا
االنظـار ستـتجه نـحو الـفريق وهو
قـادر عـلى افـسـاد مـخـطط اجلـنوب
كـمــا يـفـعل ويـقـدم مـبـاريـات االرض
باعلى درجات احلرص بفضل عطاء
الالعبـ الذيـن يعـول على جـهودهم
في اضـافة كـامل الـنـقـاط  ومالحـقة
ــني الــنــفس في ان اجلــويــة وهــو 
يتـعثـر امام الـشرطـة بعـد غد لـيبقى
الحقة الى الباب مـفتـوحا لتـشديـد ا
ــــــــــــــــــــــــــوصــــــــــــــــــــــــــــــيـــف وســط الـــ
ـــوقع طــــمـــوحـــات  اخلــــروج  بـــا
الــثـاني وتــسـتــمـر مــبـاريــات الـدور
ــذكــور يـوم غــد عــنـدمــا تــقـام اربع ا
مبـاريـات وفيـها يـلـعب االمانـة ونفط
مـيسـان واحلـدود مع فـريق احلـس
والــــوسط مـع الـــنــــفط والــــطالب مع

البحري.

العـاصمـة على حسـاب الصـناعات
وكـــــلــــهــــا وســـــائل دعـم جلــــهــــود
الالعـبــ في حـسم  الـلـقـاء  من
ـدرب خـالل الـرهــان عــلى قــدرات ا
الــذي يـســيـر بــالــفـريق بــا الجتـاه
  ان الـصـحـيح  ويـعـلم الـالعـب
تــــــــوطـــــــــيــــــــد  الــــــــعـالقـــــــــة مع
االنــــصـــار  وهـــذا اليـــتـــحـــقق اال
بــالـــفــوز الــذي يـــظــهـــر اصــحــاب
االرض االقــرب لـه وهــو مـا يــقــربه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــف فــــــي خـــــــ
صـفــوف  الـطالب  بـعـدمـا اثـبت
الـفــريق قــدراته الــعـالــيــة في اخـر
جـولــتــ وقـبــلــهـا جنـح في نـسج
الــنـتــائج مــايـعــكس مـــــــــدى قـوة
الــــفــــريق واصــــرار الالعــــبـــ فى
تــقــد انــفــســهم خلــدمــة الـنــجف
الفريق الـذي يسير بـشكل جيد من
جــــولــــة الخـــرى وهــــو افــــضل من

الكهرباء.
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ويتواجه في البصرة نفط اجلنوب
 االول كان قد سقط52 والكرخ 33
في اهـم مـــــبــــاريـــــات االرض امــــام
ـينـاء والـسعي لـتجـاوزها الـغر ا
امام  لـقاء اهم واصـعب  يحـتاج
الـى بـذل اقــصى اجلــهــود والــلـعب
بــقـــوة وتــركــيــز وخـــطــوط فــاعــلــة
تــدرك  طـبـيـعــة االمـور امـام فـريق
عـــنــيــد ومـــتــكـــامل ويــقـــدم نــفــسه
بــقـوة  لـكـن اجلـنـوب يــراهن عـلى
عـامــلي  االرض واجلـمــهـور  من
اجل حتــقــيق اهـم نــتــائج الــفــتــرة
سار االيجابية احلالية  والعودة 
الــتي يـخــطط لـهـا عــادل نـاصـر مع
الالعب حملو  اثـار خسارة الدور
ــاضي والــتي تــراجع بــســبــبــهــا ا
درب قد للمـوقع احلالي  ويكـون ا

من  مـــكــانه لــكـــنه الزال مــتــاخــر
ويـــــحـــــتـــــاج الى عـــــمـل كـــــبـــــيــــر
غـادرة  موقـعه  احلالي اخلـطر
الـذي يــدفع الالعــبـ عــلى تــقـد
ستـوى في لقاء غـاية بالـصعوبة ا
عـنـدمـا يـنـتـقـل الـفـريق الى مـلـعب
الــــــــــــنـــــــــــــجـف الـــــــــــــذي بــــــــــــات
مـصـيـده  للـضـيـوف  بعـد الـفوز
االخــــيـــر عـــلى الــــطالب ويـــســـعى
الـكـهـربـاء الـظـهـور بـشـكل مـقـبـول
للمباراة الثالثة بعدما سجل ثالثة
اهـداف على الـشـرطة وفـدم مـباراة
مهـمة قـبل ان يقـهر االمـانة ويضع
ـسلـسل  نـتائـجه  اجلـيدة حـدا 
ويـــدرك عــبـــاس عـــطـــيـــة والعـــبي
الـفـريق ان الـلـعب امـام الـنـجف لم
ـكن ـيـسـور  لـكن  يـعـد بـاالمـر ا
عــبـوره والــعــودة بـفــوائــد الـلــقـاء
ــواتــيــة في ظل حتــ الــفــرصــة ا
مـــــســــتــــوى الـالعــــبــــ وتــــطــــور
االداء  واالمل في خــــوض لــــقـــاء
الـــيـــوم بــــاعـــلى درجــــات الـــلـــعب
واحلــذر ويـعــلم الالعــبــ اهـمــيـة
الــنــتــيـجــة الــتـي قــد  تـمــنــحــهم
موفع  الديوانية اذا ما تعثر امام
ــــــا  الـــــتــــــقــــــدم الى ربــــــيـل ور
مــكـان  احلــدود ومـشــاركـة اربـيل
أي ســـيــلـــعب الـــفـــريق بـــحـــوافــز
بـاريات كـبيـرة  في ظل اشتـداد ا
من جانبه يكون الـنجف قد استعد
ذكور الضافة الـفوز الثاني للقـاء ا
فــي ارضـه والـــــــــــــــثـــــــــــــــالــث فـي
الدوري  وسط ظـروف لـعب حيث
االرض واجلــمــهـور الــذي يــتــرقب
الـنـتـيـجـة االيــجـابـيـة لـدعم مـوقف
الـفـريق الذي اسـتـعاد تـوازنه بـعد
نــكــســـة اجلــنـــوب قــبل ان يـــقــهــر
الطالب ويـعود بـفوز جـيد من قلب
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الـــزيــــارة هـــــــــــدفـــهــــا االســـاس نـــقل
الـصـورة احلــقـيـقـيــة عن واقع الـشـبـاب

العراقي. 
وأشـار السـيـد الوزيـر الى ان الـزيارة ال
عـالقــة بـــدعــوة ريــال مـــدريــد لـالطــفــال
االربـعة كـونهم تـلقـوا دعوة خـاصة من
ــــؤســـســــة اجملـــتــــمـــعــــيـــة لــــلـــنـــادي ا
وسيـتوجهون الـى ريال مدريد مـنتصف
ـقبل بـعد اتـمام سـمات شـهر حـزيران ا
الـدخـول الى اسـبـانـيـا وعلى الـرغم من
ذلك كــنت حــريــصـاً خـالل تـواجــدي في
ؤسسة اجملـتمعية مدريد عـلى اللقاء بـا

الكمال ترتيبات الزيارة.
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أكـد وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة الـدكـتور
احـمـد ريــاض عـقب لـقــائه رئـيس نـادي
ريال مـدريد االسبـاني فلورنـتينـو بيريز
في الــعــاصــمــة االســبــانــيــة مــدريــد ان
يات العـراق سيسـتقبل كـبريات االكـاد
ـــدارس الــريــاضــيــة بــهــدف خــدمــة وا
واهب والشباب لالنطالق صوب عالم ا
االحتراف مبينا انه سيطلع على البنى
ــلــكي ويــســعى الــتــحــتــيــة لــلــنــادي ا
لـلتـنسـيق مع الشـركات االسـبانيـة التي
تــــرغب الـــعـــمل فـي الـــعـــراق وعـــرضت
خدماتهـا لبناء منـشآت رياضــــــية فيه

ولن يـقـتــصـر الـتـعــاون عـلى كـرة الـقـدم
فـقـط بل سـيــــــــــشــمل كــرة الــــــــســلـة
ايــضـــاً إذ نـــســـعى أيـــضـــاً الـى اعــادة
الـتــواصل مع مـجــتـمــعـات الـعــالم عـبـر

الرياضة.
واضـاف ريـاض ان الـزيـارة الـتي جاءت
بـنـاءً عـلى دعـوة رسـمـيـة من نـادي ريال
مدريـد كانت ناجـحة و خاللهـا ايضاً
زيــارة نـادي اتــلــتــيـكــو مــدريـد ووضع
اللمسات االولى لعمل مشترك مستقبالً
ونسـعى ايضـاً لعمل مـستـقبلي مـشترك
مع نـادي برشـلونـة موضـحا أنه سـيتم
مناقشة العديد من االمـــــــور خالل هذه

ثائر جسام
مدرب
النجف

تــــكـــون ســــهـــــــــــــلــــة أو وديـــة.
نريـــــــــد أن نودع البطولة بفوز
ــركــز األخـــــــــــيــر ال يــلــيق ألن ا

بنا".
باراة ستـكون صعبة وأضاف: "ا
بـــصــرف الـــنــظـــر عن خـــروجــنــا
ـــنـــافــــســـة عـــلى والــــزوراء من ا
الـتأهل إلـى الدور الـتـالي ونحن
ال نعتـبرها بروفـة ودية ونحاول
ـكـنة من اخلـروج بـأكبـر فـوائد 

واجهة". ا
وأكـــمل: "ســـنـــؤجل احلـــديث عن
احـــتــيــاجــات الــوصـل لــلــمــوسم
اجلـــديــد واألســـبـــاب الــتي أدت
ـستوى الـذي ظهر به للـنتائج وا
ـوسـم احلـالي إلى الــفـريـق في ا
بـعـد خـوضـنـا آخر مـبـاراتـ لـنا

وسم". هذا ا
واكـمل فـريق الزوراء لـكـرة الـقدم
القـاة نادي الوصل استـعداداته 
االمـــاراتـي ضـــمن مــــنـــافــــســـات
اجملـــــــمــــــوعــــــة االولـى من دوري

ابطال اسيا. 

ـتحـدث باسم االدارة عـبد وقال ا
الرحـمن رشيـد ان فريق الزوراء
انـهـى حتـضـيـراته بـاجـراء ثـاني
وحــــــدة تـــــــدريــــــبــــــــــــــيـــــــة في
مـديـــــــــــنــة دبي حتـــــــــــضــيـراً
واجهة الـوصل االماراتي اليوم
الـثالثـاء في اجلـولـة االخـيرة من
مـــرحـــلـــــــــــة اجملـــمــــــــــــوعــات
لـــــدوري ابــــطـــــال اســــيـــــا عــــلى
مــــلــــعـــــــــب زعــــبـــيـل اخلـــاص

بنادي الوصل.
يشار الى ان مباراة الفريق في
جــولـة الــذهـاب الـتـي جـرت عـلى
مــلـــعب كـــربالء الــدولي انـــتــهت
لــصـــالح الـــزوراء بـــخــمـــاســـيــة

نظيفة.
يـــذكـــر ان فـــريـــق الـــزوراء فـــقــد
فـــرصــة الـــتـــأهل لـــلـــجـــــــــــولــة
ـنافــــــــــسات بـعد الـثانـية من ا
حـصــوله عـلى خـمس نـقـاط فـقط
مـن خــــمس مــــبــــاريـــات بــــواقع
انــــتــــصــــار واحــــد وتــــعــــادلـــ

 . وخسارت الزوراء يالقي الوصل االماراتي في دوري ابطال اسيا


