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نـتخب الـوطـني لكـرة القـدم ونادي الـعـربي القـطري أحـمد ابـراهـيم من االنتـقال الى يـقتـرب مـدافع ا
الدوري الكـويتي في االنتقـاالت الصيفـية اجلارية. وانـتقل إبراهيم إلى صـفوف العربي الـقطري قادماً
اضـية حـيث انتـهى عـقد الالعب مع فـريقه من صـفوف االتـفـاق السـعودي في االنـتقـاالت الصـيـفيـة ا
دافع العراقي أحمد القطري ولم تفتح حتى اآلن مفاوضات جتديد عقده. وذكرت تقرير صحفية  أن ا
إبراهيم اصـبح قريـباً من التـوقيع مع النـادي العـربي الكويـتي بعد رحـيله عن فـريق العربي مع انـتهاء
ـاضي. وتـابـعت أنه لم جتـر أيـة مـفـاوضـات مع إبـراهـيم لـتـجـديـد عـقـده مع ـوسم ا عـقـده في نـهـايـة ا
األحالم بعـد مـوسم جـيد قـدمه في أول جتـربـة له في دوري الـنجـوم وكـان من بـ أفضل  3 مـدافع

. حسب ترشيحات الرابطة القطرية لالعب
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ــــنـــــتــــخب كــــشـف مــــدافـع ا
الــوطــني ونــادي فــانــكــوفــر
وايــتــكــابس الــكــنـدي عــلي
عـدنـان امس األحـد حـقـيـقـة
جتــديـــد عــقــده مـع فــريــقه
خالل فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت
الـصـيـفيـة اجلـاريـة. وقال
عـــــدنـــــان فـي تـــــصـــــريح
صحـفي حتى الـلحـظة ال
يـــــوجـــــد شـيء رســـــمي
بشـأن جتديـد عقدي من
عـــــــــــدمـه مـع فـــــــــــريـق
فـــانـــكـــوفـــر الـــكـــنــدي
مضيفا نعم انا سعيد
هنـا لكن ال احـد يعلم
مــالـــذي ســيـــحــدث.
واوضح عدنان أن
عقدي مع فريقي
ســــيــــنــــتــــهي
نـــــــهـــــــايــــــة
الـــــشـــــهـــــر

اجلــاري حـيـنـهـا يـجب الـعـودة الى
ــنـاقــشــة االدارة حـول اوديــنـيــزي 
الــعــروض الـتي تــلــقــيـتــهــا وكـذلك
ـــدرب تــــودور قــــبل احلــــديث مـع ا
اتـخــاذ الـقــرار الـنــهـائي ســيـمـا ان
ـنـتـخب الـوطـني  انـتـقل الى جنم ا
اضي قادماً من فانكوفـر في آذار ا
اودينيزي بعـد ان فسخ عقد اعارته
الى اتالنـتـا. ومن جـانـبه اكـد العب
فـــريق اوســتــرســـونــد الــســويــدي
ريوان االم انه لم يتلق حتى االن
نتخب الوطني. اي دعوة لتمثـيل ا
وقــال االمــ في تـصــريح صــحـفي
إنه لـم اتـلق حــتى الـيــوم اي دعـوة
ـــنـــتـــخب ـــســـؤولـــ عــــلى ا من ا
الـوطـني مـؤكـدا أن خـدمـة مـنـتـخب
بـلدي امـنـية لي ولـعائـلـتي وانتـظر
ان تـتـاح لي الـفـرصـة لـلـتـعـبـير عن
ـنـتـخب. واوضح امــكـانـيـاتي مـع ا
أنه ال تــوجـد لــدي اي مــشــكــلـة في
اوراقـي الـرسـمــيـة وامــتـلك اجلـواز
العراقي وسـاكون جاهـزاً لاللتحاق
في حــال تــمـت دعــوتي مــبــيــنــاً ان
االنـــبـــاء الــتـي اشــارت الـى وجــود
مــشـاكل مـع مـدرب اوســتــراســونـد
ستعجل من رحيلي صوب هيرنف
الـهولـندي عـارية عن الـصحـة! وانا

جماهير كبيرة حتضر في ملعب الشعب الدوليمستمر في الدوري السويدي.
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قـنع وحتقـيق النـتيـجة تقـد االداء ا
ـــطــلـــوبـــة  الـــتي ســـتــكـــون االهم  ا
والتـحـول الـكبـيـر في مـسيـرة الـفريق
ولــو ان االمـور ســتــحــسم في الــلــقـاء
الــنـــهــائي لـــكن الــفـــوز عــلى الــزوراء
مــــطـــلـب جلـــمــــهـــور الــــفــــريق الـــذي
سيحضر   لـدعم ومؤازرة  الالعب
ـوسم  بعـدما خـطى خطوة في لقاء ا
كبيـرة في التغـلب على النـفط واهمية
ظهور هـداف ومهاجم الـفريق حمادي
احمـد مرة اخـرى   مـا طمـأن   على
وضع اجلمهور في ان يظهر  متألقا 
في لـقــاء الـغـد  عــنـدمـا يــحـمل شـارة
الـــلــــقب  وتـــأثــــيـــرهـــا عــــلى قـــدرات
درب الالعب  نفسه الذي يراه عليه ا
والفـريق واجلـمـهـور  في ان يـقـدم ما
  يقدر علـيه اضافة الى بقـية الالعب
حيث عـمـاد مـحسـن الذي يـفـترض ان
نتـخب الوطني  يستـدعى لصفـوف ا
ويظهر اجلوية متـكامل الصفوف بعد
صـاب وكل مـا حققه عود الالعبـ ا
الـــفـــريـق لالن اليـــوازي  نـــتـــيـــجـــة 
درب الزوراء  الـتي يبـحث عنـها   ا
والالعــبــ الســبــاب مــعــروفــة  والن
ـتــلك مـفــاتـيح الــلـعب اجلـويــةالزال 
والـفـوز امـام مـبـاراة صـعـبـة  لـكـنـهـا
نـفـذ للـمـوسم مع ان االمور ستـكـون ا
الحتـسم فــيـهــا  لـكن  الــفـوز فــيـهـا 
ــوسم   وبــعــدهـا يــوازي نــنــتـائـج ا
سيـكـون احلديث عن الـلـقب لكن االول
هـــو عــبـــور  عـــقــبـــة الـــزوراء  الــتي
ايـتـعـادة شيء من قـوتـهـا عـبـر الـفـوز
الــكـبــيــر بــاخلـمــاســيــة عـلـى الـطالب
الــنـــتــيــجـــة الــتي غــيـــرت من وجــهــة
الفريق  الذي  تـعثر كثـيرا في نتائج
مخيـبة لـكن يبدو ان الـفريق مـحظوظ
ان يـعـكس نـفـسه  ويـتـغـيـر بـسـرعة 
في ظل  الـتــغـلب عــلى لـطالب واالهم
تخطي عـقبة االمـامة  في مبـراة غاية
بالصعوبة  قبل ان حتسم في   اخر
ـبــاراة الـتي نـصف ســاعـة مـن وفت ا
لعبـها الفـريق  بغـياب ابرز عـنصرين
حيث احلارس جالل حسن والهداف 
عالء عباس  وغـيرهمـا  عندمـا تمكن
احـمـد جالل  مـن افـتـتـاح الــتـسـجـيل
د 61قـبل ان  يــقـضـي  امـيــر صـبـاح
عـلى امـال االمـانــة ويـدعم فـوز فـريـقه
في تـــطــــور مـــهم  انـــعــــكس  عـــلى 
درب  في رقصته الشـهيرة  فرحا  ا
بـــهـــدف الــــتـــقـــدم واحلـــسم د 85
وحــسـم لــقـــاء  صـــعب امــان
اجملـــــتـــــهـــــد الـــــذي قـــــدم
مـــســتـــوى مـــقــبـــول في
الــشـــوط االول وكــادان
يتـقدم بـالتـسجـيل لو
تـــعـــامـل هـــجـــومه 
بـــدقـــة مـع الـــكـــرات
السهله التي انقذها
عــالء كــــــــــــــــاطـع  
الــــــذي  تــــــصـــــدى
لـلـكـرات  اخملـتـلـفـة
وســـــاعـــــد  عـــــلى 
خـالوج لــــــــــفــــــــــريق
بالـنـتيـجة لـتي تـغنى
بــهــا جــمــهــور الــفـرق
الـذي   انـتـظـر كـثـيـرا
وخــشــيــة ان يــحــصل 
سيـنـاريـو اخـر يـنغص
الـــنــــفـــوس  ويـــزيـــد
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قررت وزارة الـشـباب والـريـاضة امس
االحـد اقـامـة مــبـاراة الـكالســيـكـو بـ
الــزوراء والــقــوة اجلــويــة عــلى مــلــعب
الشعب الدولي في إطـار نصف نهائي
بطولـة كأس العـراق. وقال مديـر ملعب
الــشــعب بـــشــيــر جــابـــر في تــصــريح
صحفي إن إدارة ملعب الشعب عقدت
اجتماعـاً مع وزارة الشبـاب والرياضة
من أجل حتــديـــد مــلــعــبـي مــواجــهــتي
نـــصـف نـــهـــائـي كـــأس الــــعـــراق يـــوم
قبل. وأوضح أنه تقرر خالل الثالثاء ا
االجـتـمــاع اقـامــة مـبــاراة واحـدة عـلى
مـلـعب الـشـعب الـدولي حـيث سـيـواجه
الزوراء فريق الـقوة اجلوية عـلى ملعب
الـشــعب في تـمــام الـســاعـة الــسـابــعـة
مــســاء. واضــاف أن مــبــاراة الــطــلــبـة
والـكـهـربـاء ضمـن ذات الـدور سـتـقام
ـلعب لن على مـلعب اخـر الن ارضية ا
تتحـمل اقامـة مباراتـ في اليوم ذاته.
ـلعب وكان جـابـر قـد اكـد  ان ادارة ا
ـمتـاز لـلـبدء استـغـلت تـوقف الـدوري ا
ــلـــعب كي يــكــون بــاعــمــال صـــيــانــة ا
ـباريـات. يـذكر ان جاهـزاً السـتقـبـال ا
دور نصف النـهائي سـيقـام من مباراة
واحــــدة فـــــقـط دون لــــعـب مــــبـــــاراتي
الذهاب وااليبـا كما حصل في االدوار

السابقة.
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نافسة احمللية i¹uFð∫ تسعى الفرق اجلماهيرية إلى التعويض في ا

تـضم مـنـتـخـبـات: الـبـحـرين لـبـنـان الـعـراق والـهـنـد.  وجاءت
القرعة على النحو التالي:  

اجملـمـوعــة األولى: الـفــيـلـيــبـ إنـدونــيـســيـا تـايالنــد وكـوريـا
اجلنوبية. 

 . اجملموعة الثانية: الص تايبيه اليابان ماليزيا والص
اجملموعة الثالثة: أستراليا هوجن كوجن نيوزيلندا جوام. 

اجملموعة الرابعة: البحرين لبنان الهند العراق. 
اجملموعة اخلامسة: السعودية سوريا قطر وإيران. 

. اجملموعة السادسة: األردن قرغيزستان سيرالنكا فلسط
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أسـفـرت قـرعـة كـأس آسـيـا  2021 لـكـرة الـسـلـة الـتي أقـيـمت
ـاضي  في مــديـنــة بـيـنــجـالــور بـالــهـنـد عن الـيــوم الـسـبـت ا
ــشـاركـة مــواجـهــات شـرســة وقـويــة لـلــمـنــتـخــبـات الــعـربــيـة ا

بالبطـولة.
ويـشارك في الـبطـولة  8 منـتخـبـات عربـية تـنتـظرهـا مواجـهات
صـعـبـة حـيث جـاءت اجملـمـوعـة اخلـامـسـة كـأقـوى مـجـمـوعـات
البـطولة والتي تـضم كلًا من الـسعودية وسـوريا وقطر وإيران.
كـما تـواجدت  3منـتـخبـات عـربيـة في اجملـموعـة الـرابعـة التي
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ـوسم   مــنــجــز ا والالعــبــ لـتــقــد
  بعد فترة خالية  من كل شيء.  
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لــكن الـفــرصــة قــائـمــة امــام الـطالب 
الـذين يـعـلـمــون ان عـبـور الـكـهـربـاء 
ليس باالمر السـهل  االخر الذي يريد
ان يـحــقق   اجنــاز مــشـاركــاته مــنـذ
مـوسم  2004ويـكــون عـبــاس عـطــيـة
قدجنـح في استـعـادة  تـوازن الـفريق
الذي عـاد لـيقـدم مـبـاريات  مـهـمة في
اجلوالت االخيـرة قبل ان يـجنـد نفسه
لـــبــطـــولـــة الــكـــاس وحتـــقــيـق  حــلم
الـوصــول الى الــنـهــائي وهــذا اجنـاز
بـحــد ذاته لــو حتـقق لــلــفـريق الــقـادر
عـــلى  دعـم نــتـــيـــجـــة احلـــدود الـــتي
شكال  اضـاف مهـمة لـلفـريق الشـباب
الذي يـكون قـد استفـاد من الفـوز على
احلدود ويبحث عن  منجز العمر كله
النه قديـتـتـوفر بـعـدمـثل هذه الـفـرصة
ـبـا ريات واالن عنـدمـا خـدمه جـدول ا
في افـضل  حـاالتـه وامـام اهم لـقـاءت
الـــفـــريق من يــــوم  وضع اقـــدامه في
الدوري ويـبدو ان الـفـريق جاهـزللـقاء
قـبولة الطالب يوم غـد بعـد النتـائج ا
بالدوري في الفترة األخيرة  والفريق
قادر  على ازاحة الـطالب عن  طريقه
عبر  جهـود الالعب  الـشباب الذين
ـــدرب حـــ مـن خـــطـــوط عـــمـــلـــهـــا ا
ومتابعـة االدارة التي حتلم بـتحقيق 
ــنـجــز في وقــتـهــا  حــتى لــو تـركت ا
الـعــمل  لــكـنه ســتـتــرك بـصــمـة الى 
اطــول فــتــرة. والبـــد ان نــشــيــد بــدور
فريق مـيسـان الذي خـرج بكل احـترام
من البطولة بعد خسارته بهدف ليقدم
رة  في بطولة الكاس   نفسه هذه ا
وفي مشاركـة ناجـحة بـعد الدوري في

موسم هو االفضل .

الــطـ بــله لــكن كـل شيء  مــتـوقف 
على  تقد اللقاء على افضل ما يرام
ـــدرب في فــــرحـــة مــــشـــتـــركــــة بـــ ا
والالعـــبــ واالنـــصـــار في تـــخــطي 
ني النفس طرفا لم يكن سهال وكان 
في ان  ينتقل للنصف النهائي بعدما

قدم.
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عليه لكن تبـقى العبرة بالـنتيجة التي
انهت كل شيء ليـتفـرغ الفريق بـقيادة
ا تبـقى له من مباريات عصام حمـد  
بــــالـــدوري الــــذي  الزال يــــقـــدم فــــيه
درب مستويـات جيدة مـنذ استالم  ا
للمهمة التي تسير باالجتاه الصحيح
من خـالل  وجــــوه شــــابــــة  واخـــرى
تـمــتـلـك اخلـبــرة ومـنــتـظــر ان  انـهي
ـــوسم في مـــوقع مـــتـــقــدم  قـــبل ان ا
يــنـــتــقـل الــزوراء الى نـــصف نـــهــائي
الـكــاس وهـو يــحث اخلــطى  لـعــبـور
اجلـويــة في لـقــاء الـغــد   واالنـتــقـال
لـلـنــهـائي عــلى امل اضـافــة لـقب اخـر
خلزانة النادي  بعـدما استمر الفريق
متـخـصـصـا في احلصـول عـلى الـقاب
الـبـطـولـة الـتي   تـعـتـمـد علـى انـهاء
مهـمـة  اجلـويـة والتـخـلص مـنـها في
ـدرب لــقـاء مــصــيـري  امــام مــهـمــة ا
والالعبـ  بـعـدما  خـسـر منـافـسات
البـطـولـة األسيـويـة   وابـتعـد كـثـيرا
عن الصراع على لقب الدوري  ويامل
وقع  الـثـالث امام عـشر ان يخـرج بـا
مباريات متبقية  تتطلب من الالعب
بــذل مــا في وســعــهم لــتــغــيــر مــسـار
الــنــتـائـج بـعــدالــفــوز الــعـريـض عـلى
الطالب الذي احدث ضجة في صفوف
الـــــطـالب وأنـــــصـــــارهم والن اكـــــثـــــر
ــتــفــائــلـــ بــالــزوراء لم يــتــوقع ان ا
تـنـتــهي االمـور بـالــنـتـيـجــة الـكـارثـيـة

الكاس  رغم  مـا تعـرضت له صفوفه
من انهـيار غـيـر متـوقع   لكن الـتغب
ـدرب عـلى نــفط مـيــسـان انــقـذ راس ا
ثائر احـمد االخـر الذي يامل في ان  
اليتوقف في محطة الـكهرباء والعودة
لاللـقـاب بعـد اكـثـر من عـقـد وسـيـكون
ـدرب لالسـتـمـرار ذلك عـربـونـا امــام ا
مع لفريق موسم اخـر   لكن هل يقدر
الـطالب في ايــقـاف االـكــهـربـاء  امـام
حــافــز لــقب الــكــاس  الــذي ســيــكـون
التـحول في مـسار الـفريق الـذي تعـثر
ــواسم وتــشــنــجت كــثــيــرا في اخــر ا
الـعالقـات مع االدارة الــتي اسـتـعـانت
ـدرب ثـائر الـذي سـبق وحـقق لـقب بـا
الدوري مـع الفـريق الـذي لم يـظـهر به
وسط امال وتطلعات ادارة عالء كاظم
  في ان يــتـمــكن الالعــبــ من تــقـد
ـنتظـر منهم امام الـكهرباء ستوى ا ا
ــــوسم   والن وحتــــقــــيق خــــطــــوة ا
االول  الــتــغــلب عـــلى الــكــهــربــاء في
مهـمة  تـظهـر اسهل لـوتقـابل الطالب
ــا يـقف مع اجلـويــة او الـزوراء  ور
ـــــــــدرب ــــــــــرة مـع ا احلـظ هــــــــــذه  ا

النتقـال  للمـباراة النـهائيـة والصراع
ــوسم وبــعـد ثالث عــلى احـد لــقــاب ا
مـشـاركـات  الزالـت  األخـيـرة  غـيـر 
قـريـبـة ولـيس في مـتـنـاول الـيـد  لـكن
بــعـد الــنــتـيــجــتــ األخـيــرتــ حـيث
الــــــتـــــغــــــلب  وتــــــهـــــد صــــــفـــــوف
الــطالب وتــفــريق اوالد الــعــاصــمـة 
واستـعاد الـتوازن واالقـتراب من  من
مـــنــــافـــســــات لـــقب الــــكـــاس  اخـــر 
وسـم ومـا يامـلـه احلكـيم مـخـرجـات ا
 الــذي ســيــقـابـل االمــور مع اجلــويـة
بــجــديــة الن غــيـر ذلـك يــعـنـي ســيـدق
نــاقـــوس اخلــطـــر بــراسه وســـيــكــون
مرشح لالقالة مـع انه  وقع للموسم 
قـبل لـكن االمـور اكثـر مـا حتسم من ا
قبـل اجلمـهـور الـذي اليـهـمه من يدرب
بل من يــاتي بــااللــقــاب  الــتي الزالت
بعيدة عن خزائن الفريق الذي  يعول
درب وقـدرات الالعـب  على خـبـرة ا
وكــــلـــهــــا  قـــد التـــكــــفي اذا لـم يـــعب
الفـريق  بـشكل جـيدالن الـلـقاء يـحمل
اكـثــر من حتـد. والــفـريـق االخـر الـذي
ـني الـفس في الـوصـول الى نـهـائي

ضي الزوراء  على الطالب قـبل ان 
قدما في  التـقدم على االمانـة بهدف
في نتيجة اثارة الـفرح والسعادة ب
االنـصـار الذي  تـقـبـلـوا هـديـة الـعـيد

لكنها يتوازي  نتيجة الغد.
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ـــــــوسم والــــــفـــــــريق واحلـــــــكــــــيم وا
واالنحـصـار الـذين اكثـر من يـفـجرهم
 فرحا ويعجبهم التغلب على اجلوية
حتى لـو خـسـر  بقـيـة  األشـياء والن
لــقب الـــكــاس  يــاتي مـن اجل انــقــاذ
مـــهـــمــــة احلـــكـــيم الــــتي لالن خـــارج
قـناعـات اكـبـر جـمـهـور يـامل ان يـقدم
الالعـــبــ مــا بـــوســعــهم ومـــحــاولــة
اخلـروج من الـبـاب الـعريـض  الن ما
يـهم جـمــهـور الـبـطل هــو الـفـوز عـلى
اجلـــويـــة   االهم من لـــقـــاء الـــدوري
ــبـاريـات ـؤجل النـه  القـيــمـة بــعـد  ا
الـفريق بـالـدوري فـقـطاكـمـالـهـا  امام
وقع الثالث ولو طموحات اخلروج با
هــو خــارج قـــنــاعــات  االنـــصــارلــكن
االنظار ستتجه نحو لقاء الغد الذي 
سـيمـنح الـفـريق اهـمـيـة اخـرى  امام
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تـــتــــطـــلع فــــرق الـــزوراء  واجلـــويـــة
والطـلـبة الى تـعـويض  تراجـعـها في
الدوري بشكل كبير خصوصا  البطل
والزوراء الـلذين يـكونـا قد فـقدا اوجه
ـنـافـسـة  فـي الـدوري  مـقـابل امـال ا
ضعيفـة للجويـة الوصيف مع فارق 8
نقـاط وسط اسـتـمـرار  تقـدم الـشـرطة
في مواصـلـة حتقـيق الـنتـائج اجلـيدة
 مع بدا العد التنازلي للبطولة التي 
ـرشح السـاخن للـقبـها ف ظل يظـهر ا
عــطـــاء الالعـــبــ ووحـــدة انــســـجــام
الفريق الذي استعاد دوره في حتقيق
الــنـتــائج من خـالل ارتـفــاع مــســتـوى
األداء   بـعـد نـكــسـة الـغـر اجلـويـة
خــلف وتــتـجه أنــظــاره مع جــمــهـوره
نحو حتـقيق الـلقب االقرب له  وكـلما
ـوسم في االمــر مــجـرد وقـت حلـسـم ا
بـعـدمـا تـفـرغ الـفـريق لـلـدوري بـعـدمـا
تسـرح من  بـطـولة  الـكـاس بـشكل ن
مــفــاجــا وغــيــر مـــتــوقع لــكن مــهم ان
يـخــرج بـلــقب الـدوري  في ظـل حـالـة
ـسـتـوى والـرغـبة الـلعـب والتـطـور وا
ـوسم  الـكـبـيـرة في  حتـقـيق هـدف ا
بـعـدمـا  اخذ يـحـدد مالمـح احلـصول
على اللقب والـتقدم اليه بـخطى ثابته
ورغــبــة  وكل الــدالئل تــشــيــر الى ان
الـشرطـة   وحـده من سـيـحـرز الـلقب
الكـثـر من سـبب  حـيث فـارق  8نـقاط
 فضال عن مواصـلته تقـد العروض
اجلـيــدة الـتي تــذكـر ايـام زمــان حـيث
تـلك االسـمـاء الرنـانـة  رغم تـنه يـضم
  مـنه اسـماء الـيوم مـجـمـوعـة العـبـ
مـعـروفـة تـلـعب لــلـمـنـتـخب الـوطـني 
واخـرى اسـتـمـرت تـمـثل الـفـريق مـنـذ
عــدة مــواسـم اضــافــة الـى  ســهــولــة
اغــلب مـــبــا ربــاته  حــيـث يــســتــقــبل
اربيل  واحلدود والسماوة واالمانة 
ويخـرج لـلـنجـف وللـمـيـناء  ثم يالقي
الكـرخ  ثم يخـرج لـلبـحري  واغـلبـها
تـنـاول ومتـوقع ان يـحرز تظـهـر في ا
الـــلـــقـب  الى مـــا قــــبل ثالث جـــوالت
ا اكثر اذا ما تعثر  اجلوية.  ور
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ـبــاريـات الـكـاس الــتي تـمـثل وعـودة 
اهــمـــيــة اســتــثـــنــائــيــة كـــون الــبــطل
ـشاركـة  خارجـية  وهو سيـحضى 
مــــا يـــــدفع الــــفـــــرق االربع  الــــزوراء
واجلويـة والـطالب والـكـهربـاء لـلـعمل
مــــا بـــوســــعـــهــــا  خلــــطف الــــلـــقب 
ـاتية  اما الـفرق االربعة  الفرصة  ا
بـعــدمـا جنح اجلــويـة في الــفـوز عـلى
النـفط بـهـدفن  دون  رد  في نـتـيـجة
مـهـمـة  اجـتـاز فــيـهـا  الـفـريق عـقـبـة
صـعـبـة  قـبل ان يـحـافظ عـلى تـوازنه
من حــــيث حتـــقـــيـق الـــنـــتــــائج عـــلى
مـسـتــوى الـدوري والـكـأس والــثـانـيـة
االهم  امــام تــرقـب االنــصــار في  ان
يــســتــعــد الـــفــريق لــلــمــهــمــة االكــبــر
واالخـــطـــر امـــام مـــواجـــهـــة الـــغـــر
الـــــزوراء  االخــــتــــبـــــار احلــــقـــــيــــقي
  ايـوب اوديـشـيـو  وحـكيم لـلمـدربـ
شـاكـر الـلذيـن سـيكـونـان حتت ضـغط
النـتيـجة  الـتي تـاهل احدهـما بـشكل
ـبـاراة النـهـائـيـة ما مـباشـر خلـوض ا
يـــــتــــوقـع ان  تــــكـــــون مــــبــــاراة

كبيرة    بالنسبة للفريق
 الكثر من سبب منها 
ــــبــــاراة احلـــدث ا

الــكـــروي الــذي يــطـــغي عــلـى جــمــيع
االحـداث  جـريــا عـلى الــعـادة والنـهـا
ـبــاراة  الــتي سـتــنـقــذ مـوســمـهــمـا ا
سوية في حال فوز أي منها  في لقاء
الــغـد الــذي يــشــكل الــتـحــدي  لــهــمـا
ـطـلوب ـسـتـوى ا ويـظـهر اجلـويـة بـا
مـنــذ فـوزه عــلى الـشــرطـة الزال يــقـدم
مــبـاريــات مـهــمــة وكـبــيــرة وفي حـال
جيـدة بـعـد الـعودة بـكـامل الـنـقاط من
كلـعب الـنجف الـنتـيـجة لـتي   رفعت
من مــعــنــويـــات الالعــبــ ودفــعــتــهم
لــلــتــعــامل بــتــركــيــز وقــوة وحـرص 
للـتـغلب عـلى الـنـفط في مهـمـة لم تكن
سهـله   لـكن اجلـوية دخل الـلـقاء في
طـلـوبة  من خالل صـفوف احلالـة  ا
فاعلة تـطمح يتـغير وجـهة الفريق في
ـــكـن ان يـــنـــتـــهي من دون مـــوسم ال
اجنــاز بـــعــد   ثـالث مــواسم جـــيــدة
تـالق فـيـهـا أسـيـويـا كـمـا حـصل عـلى
نظـر هو لقب ألكاس لقب الدوري  وا
 الـذي سـيــخـدم فـيه الالعــبـ خـدمـة
كبيرة جلمهـورهم  حصرا الفوز على
الزوراء الذي سيـكون له  طعم خاص
ب األنـصار  كـمـا يحـصل بعـيدا عن
حتى عن لقاءات الفريق في اكثر من
مــرة اخـــرهــا   هــتــافـــات جــمــهــوره
الـــزوراء في لـــقــاء االمـــانـــةوقــبـــلـــهــا
اجلويـة  ما يـتوقـع ان يشـتعل مـلعب
الــشـعـب في كل شيء في قــمــةكــروبـة
منـتظـرة  بـعدمـا حتسن اداء ونـتائج
الـفــريــقـ حــيث اجلــويــة الـذي جنح
بـالـفوز ذهـابـا عـلى الـنـجف الـنـتـيـجة
اجلـــيــدة  والـــتـــغـــلب عـــلى  الـــنــفط
والــثـــانــيــة دعـــمت امــال الـــفــريق في
الصراع مـجددا على لـقب الكاس امام
خـطـوة الــغـد الـتـي يـكـون قــد اعـدلـهـا
جـهاز الـفـريق الـفـني  كـلـمـا حتـتاج 
والــدخــول لــلــمــلــعب بــقــوة  ســعــيــا
لتحقيق الـنتيجة العـتبارات معروفة 
والن غـيـر الـفـوز يـعـني الـفـشل في كل
ـــدرب امـــام ـــوسـم    مـــا يـــضـع ا ا
مــهـمــة اسـتــثــنـائــيـة بــكل مــا تـعــنـيه
الـكــلـمــة  والن الـعــودة لـلــمـشــاركـات
اخلارجية سـتكون عبـر بوابة الزوراء
التي لم تـكن سـهله اطالقـا بـعد الـفوز
الـكـبـيـر عـلى الـطالب بـاخلـمـاسـيـة  
الـــتي عـــكــسـت االنــطـــبـــاع االخــر عن
الالعــبـ ومــهـمــة حــكـيم شــاكــر لـكن
اجلـويـة في وضع  مـسـتـقـر من فـترة

لكـنه  سـيـكـون امام
اهم مــــبــــاريــــات
الــــــفــــــتــــــرة
األخــــيـــرة
 امــــام  

علي عدنان


