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ــنـتــخب الــوطــني الــسـابق نــور صــبــري أنه تــلـقى كــشف حــارس مــرمى ا
تهـديدات من قبل اشخاص داخل وخارج الـوسط الرياضي. ونشر صبري
عبر احدى مواقع التواصل االجتماعي ليس خوفاً وال خشية من احد لكن
حلمـاية عـائلـتي من فتـرة وانا اتـعرض لـتهديـدات من قبـل اشخاص داخل
وخارج الـوسط الرياضي ومع ذلك جتاهلتـها. واضاف لكن اليوم وانا ارى
ـكن ان اتـساهل بـهـكذا امـر وسـتكـون االمور ضغط كـبـير وكالم كـثـير ال 
ـكشوف بشكل واضح البلد فيها قانون. ذكر أن نور صبري خاض على ا

اضي. وسم ا جتربة احترافية في نادي هجر السعودي خالل ا
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جانب من مباراة الزوراء واجلوية
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متاز œUFð‰∫ خرج فريق أربيل بنقطة وحيدة أمام النجف في منافسات الدوري ا
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جـمــهـوره عــنـدمــا يـضــيف الـوسط
السابع  44في نتيجة تظهر مؤثرة
وبــقـوة عــلى مـوقــعـيــهـمـا  بــسـبب
مـالحــقــة االمــانــة الــقــويــة بــعــدمـا
ــاضي جتــرعــا  اخلـســارة الــدور ا
سـويـة  مـا يـضـعــهـمـا حتت تـاثـيـر
نـتـيـجـة مـلـعب الـعـمـارة الـذي يقف
دومـا  لفـريـقه   الذي يـسـعى للـفوز
واخلــروج بـكـامل الـنـقـاط لـتـوسـيع
الـــفــارق مـع ضــيـــفه واالســتـــمــرار
ـوقع السادس بـعدما عـزز النفط با
مـكانه اخلـامس بـالـفوز امس االول
عــلى الـصـنـاعـات بـهـدف  لـكن مـهم
جدا ان يـعود مـيسان  لـعزف نـغمة
ـها االنـتـصـارات الـتي اعـتـاد تـقـد
في مـلعـبه الذي اسـتفـاد منه كـثيرا
ــرحــلــة احلــالــيـة خــصــوصــا في ا
بـعـدمـا فــشل  في جـمــيع مـبـاريـات
الــــذهــــاب واخــــرهــــا الــــعــــودة من
البصرة بخسارة البحري ما  يضع
الــفــريق حتت ضــغط الــنــتــائج من
ـهـمة اجل تـدارك االمـور   وانهـاء ا
ــكــان احلـــالي بــعــدمــا اتــسع في ا
الفـارق مع الـنفط الى   5نقـاط لكن
تـبــقى اهـمــيـة في ان  يــداو لـفـريق
جــراح  اخلـــســارة االخــيـــرة  عــبــر
ستوى والنتيجة الستعادة تقد ا
ثــقــة جــمــهـــوره الــذي ســيــحــضــر
ـهمة الت ؤازرته لـلخروج بـفواد ا
التـظـهـر سـهـلـة  رغم ظـروف الـلعب
ر بها في ظل حالة االحباط التي 
الالعــبــ وسط قــرارات االدارة في
اســـتــقـــطــاع شيء مـن مــرتــبـــاتــهم
بسـبب التعـثر االخير الـذي افقدهم
مـوقـعــا مـهـمـا اسـتــمـروا به لـفـتـرة
طـــويــــلـــة ويـــخـــشـى   الـــتـــعـــرض
لـلـخـسـارة الـتي سـتـزيـد الـطـ بله
الن في ذلك قــد يــتــســبب الــتــراجع
بعـداكثـر للـوراء  ما يـضع الالعب
ــطــلـوب  من امــام تـقــد الــعــمل ا
ـطــلـوبـة اجل حتــقـيق الــنـتــيـجــة ا
الــتي يــامـل احــمــد دحــام ان تــاتي
اليوم الن غيـر ذلك سيعرقل  االمور
بعـد بدايـة بدا يـفتـقدهـا الفريق في
الـفـتـرة االخـيـرة   في نـزف الـنـقـاط
ذهــابــا من جـــولــة الخــرى  قــبل ان
يــواجـه نــفـط الــوسط االخـــر الــذي
عـــانى كـــثـــيـــرا من نـــتـــائـج خــارج
النجف بعد تلقي خسارة  الكهرباء
ــاضي ويــظــهــر مـهــدد من الــدور ا
االمــانــة  في تـــرك  مــكــانه احلــالي
امــام  مـــهــمـــة صــعـــبـــة   يــامل ان
يصـحى الالعبـ  والعودة لـسياق
الـنـتـائج االيـجــابـيـة  الـتي تـوقـفت
ـرحلـة احلـالـية ذهـابـا مـنذ بـدايـة ا
الـــتي عــقــدت من مـــهــمــة الــكــابــ
لـمـة االمور شـنـيشل الـذي يـسـعى 
ــهم جــدا وصــوال لــهــدف الــلــقــاء ا
لـلــخـروج بـالـنــتـيـجـة الــتي جتـنـبه
ـواجـهـة مــشـاكل الـنـتـائج الـعـودة 
الـــتـي مـــر بـــهــــا الـــفـــريـق والـــزمه
التراجع للوراء.
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وتــــــخـــــــتـــــــتم
مــــــبــــــاريـــــات

نفـسه منذ االنـطالقة احلقـيقية  في
بدايـة الزالت تعـطي الفـوائد ويامل
رشح ان تنتهي  في حـصد اللقب ا
ؤشرات تقف الى القوي له   وكل ا
جــــانب الــــفــــريق   لــــلــــعــــودة الى
منصات التتـويج  التي ابتعد عنها
من فترة  لـكن مهم ان يعـود الفريق
ـنـافـسـات احلـقيـقـيـة وهـو ما الى ا
يـــخــدم الــكــرة الــعـــراقــيــة من اجل
الـــوصـــول الى حتـــقــيق مـــنـــتــخب
ـــقـــدمــة مـــتـــكــامـل من بـــ فـــرق ا
واجلـــــمــــاهـــــيــــريـــــة الـــــتي الزالت
ـسـابـقـات الـسـيـطـرة عـلـى مـسـار ا
ومـهم ان تـظـهـر بـالـصـورة اجلـيدة
من اجـل حتــــقــــيـق االخــــتــــيــــارات
نتخب االول طلوبة في  تشكيل ا ا
ـطلوب واهمـية ان يظـهر بـالشكل ا
في الـتـصفـيـات الـقادمـة والـوصول
الى نـهـائيـات كـاس العـالم في قـطر
واالهم هــنــا ان تـــســتــفـــيــد جلــنــة
سابقة  احلالية سابقات من لق ا ا
وتــدارك االخـطــاء الـتي راقــتـهـا من
ـــبـــاريـــات حــــيث  الـــوقـت  وجـــر ا
لالجـــواء احلــارة   بــســـبب مــوعــد
افتتاح الدوري لكـتاخر  والتوقفات
الــتـي تــرافــقه. من جـــانــبه يــبــحث
الــســمـــاوة عن تــفــجــيـــر مــفــاجــاة
ــوسم   من ـــرحــلــة احلـــالــيـــة وا ا
خـالل مـدربه الــرابع  ســمـيــر كـاظم
في مــهــمـــة يــدركــهــا الـــكل بــانــهــا
االصــــعـب امــــام قـــــوة الــــشــــرطــــة
والــضـعف والـتــراجع الـذي يـعـاني
منه السماوة الذي واصل إخفاقاته
في اخـــر مــبــاريــاتـه الــتي شــهــدت
سـقـطـوه ب جـمـهـوره الـذي  يدرك
ـهـمـة  والصـراع من اجل طـبـيـعـة ا
الــبـقــاء  ومــخـاوف مالحــقــة فـريق
احلــســ امــام  فــارق  اربع نــقــاط
ــســتــوى واالداء فـي ظل  تــراجـع ا
حـــتـى امـــام  الــــفــــرق الـــتـي تـــقف
بـالـقـرب منه فـمـا بـالك وهـو يواجه
ـتــصـدر واقـوى الـفـرق  واألفـضل ا
في كل شيء  بـعدمـا تاثـر السـماوة
مــنـذ  الــبـدايــة وعـانى في كل شيء
هتز. وقع ا وتاخر في النتائج وا
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يــســعـى الــشــرطـة  79الى تــعــزيــز
واســتـكـمـال  مـسـيـرته اجلـيـدة  في
ــمـتــاز بــكــرة الــقـدم  من الــدوري ا
خـالل حتــــقـــيـق الــــفـــوز اخلــــامس
والـعـشـرين  الـيوم األربـعـاء عـنـدما
ـتـراجع ـتـواضع وا يـســتـضـيف  ا
والــبـــاحث عن الـــبــقـــاء وفي وضع
يـزداد صعـوبـة حيث الـسـماوة  في
ــوقع الــثـــامن عــشــر    27ضــمن ا
مـبـاريـات األسـبوع   33ومـواصـلة
مسـيرته القـوية وكان اخـرها الفوز
عــــلى احلــــدودبــــهـــدفــــ لــــواحـــد
ـواصــلـة والــتـطــلع لــلـفــوز الـيــوم 
رحـلـته  عـبـر حصـد الـنـقـاط الثالث
من اجل  تـوسـيع فـارق الـتـقـاط مع
الـغــر اجلـويـة الـى مـا كـان عــلـيه
اضي الى  عشر قبل  لقاء االحـد  ا
نـقــاط ومـواصـلــة الـبــحث عن لـقب
وسـم احلالي  وسط مـهمـة سهـلة ا
ـفـاجـأة في ظل الـفـوارق وألتـقــبل ا
الـفـنـيـة الـعــالـيـة الـتي يـتـمـتع بـهـا
ــر بـافــضل ايـامه الـشــرطـة الـذي 
والزال يـــقـــدم مــبـــاريـــاته بـــرهــاوة
وتـــركــيـــز مع  مـــرور الـــوقت الــذي
يسـانده   الـذي يقـدم موسـما مـهما
وفـي عـمل جـيــد من حـيث الــنـتـائج
وقع االول ـستـوى والتـمسك بـا وا
وحتقيق فارق الـنقاط مع الوصيف
من دون  االلتفات للوراء وسط دعم
ــــشــــهــــد اجلــــمــــيل االنــــصــــار  وا
والـلــوحـة الـتـي جـسـدت   الــعالقـة
والــوفــاء الــتـي قــدمت مع انــتــهــاء
مـبـاراة احلـدود مـا يـعـكس  احلـالة
اجلــيـدة بـ جـمــيع االطـراف الـتي
تـتــحـضــر لالحـتـفــال بـالــلـقب امـام
سـت جـوالت  عــلى نــهـايــة الـدوري
في مشوار يجري كما يخطط له من
ـــدرب واداء الالعـــبــ خـالل دور ا
والـــكـل يـــخـــدم الــــكل والـــتــــمـــسك
بــتـــحــقــيق الـــنــتــائج االيـــجــابــيــة
والتصدى لالمور كـما يجب ويكون
ـؤشـرات تقف الـيـوم في  لقـاء كل ا
الى جــانـبه وفي مـهـمـة  تـخـرج عن
ـفـاجـأة  امـام قـوة هـجـوم  ودفاع ا
الـفـريق وفي صـفوف مـؤثـرة تـعمل
بــشـــكل واضـح  والتــعـــطي اجملــال
الي من اقرانه للنيل منه حصرا في
هذه االوقات التي بـات يقترب
فــيـهـا وكـلـه امل في تـعـزيـز
االنتصـارات  والسير في
االمـــــــــور بـــــــــاالجتـــــــــاه
الصحيح وبخطى ثابتة
وحـــــــمـــــــاي ومـن خالل
مـــــردود بـــــدنـي عـــــالي
وسط تطلـعات الهداف
عالء عــبــد الــزهـرة في
تـعـزيـز رصـيـداالهداف
لــلــخـــروج بــكل الــقــاب
ــــوسم حـــيث االهـــداف ا
وأفــضــلــيــة الــدفــاع   النه
فـــريـق مـــتـــكـــامل فـــرض

ضرغام اسمـاعيل جنم شوان احمد
ابراهـيم ريب سـوالقا سـعد ناطق
رعـد فـنـر مـيـثم جـبـار عـدي شـهاب
مـــصـــطــفى نـــاظم عـــلي فـــائــز عالء
مــهــاوي مــصــطــفى مــحــمـد ســامح
ســعـيــد. خط الــوسط: صـفــاء هـادي
بشار رسن اسامة رشيد كرار نبيل
مـحمـد قـاسم ابراهـيم بـايش مـهدي
كـامل وسـام سـعـدون احـمـد فـاضل
ريـــوان امــ احــمـــد يــاســ مــازن
فــيــاض هــمــام طــارق احـمــد جالل
مـحـمـد خــضـر نـيـاز مـحـمـد حـسـ
عــــلـي امــــجــــد عـــــطــــوان جــــســــ
مــيــرام.خط الــهــجــوم: مــحــمـد داود
ن حس مهند علي عالء عباس ا
. مهند عبد الرحيم مروان حس

بغداد- الزمان
ــــنـــتــــخب الــــوطـــني اعـــلـن مـــدرب ا
ســتـريــشـكــو كـاتــانـيــتش عن قــائـمـة
اسود الرافدين االولـية للـمشاركة في
بــطـولــة غــرب آسـيــا بـكــرة بـالــعـراق
 وسـيــنـطــلق احلــدث الـكـروي.2019
الكـبـير في غـرب آسـيا اعـتـباراً من 2
ـشــاركـة ـقــبل حـتى  14مـنـه  آب ا
تــســعــة مـنــتــخــبـات حــتى اآلن وهي
ـضيف) الـسعـودية العـراق (البـلد ا
األردن فــلــســطــ لــبــنــان ســوريـا
الـيـمن الـكـويت والـبـحـرين. وضـمت
الـــقــائـــمــة االولـــيــة  44العــبـــاً وهم:
ـرمى: مـحـمد حـمـيد جالل حـراسة ا
حسن محمـد صالح علي كاظم. خط
الدفـاع: علـي عدنـان فرانس بـطرس

قـائال احلـمـد لـلـه مـبـروك جلـمـاهـير
الــصــقــور وهــاردلك لــلــزوراء و من
الـرائـع ان تـسـجل اســمك في سـجل
مـواجـهـات الـكـالسيـكـو الـتـاريـخـيه
كأول العب يسجل في كل البطوالت
ضــد فـــريق كــبــيـــر اســمه الــزوراء.
ووصل مـحـسن الى الـهـدف رقم 12
ـمتـاز سجل مـنها 10 في الدوري ا
اهـــــداف كالعـب بـــــديل. يـــــذكــــر ان
مــبـــاراة الــزوراء والــقـــوة اجلــويــة
شهدت جتاوزات من قـبل اجلماهير

باراة . على الالعب في ا

األخالق والـــتـــعــامـل. ومن جـــانــبه
حقق جنم فريق القـوة اجلويةعماد
ــيـزاً ادخـله تـاريخ مــحـسن رقـمـاً 
مـواجـهـات كـالسـيـكــو الـعـراق بـ
الـــصـــقـــور والـــنـــوارس الـــذي قــاد
الـــصــقـــور لـــلـــفـــوز عـــلـى الــزوراء
بـتسـجيـله هدف الـلقـاء الوحـيد في
بـاراة وبهذا الدقـيقة  84من عمـر ا
الــــهـــــدف   اول العب يــــســـــجل في
ـــرمى نــادي جـــمــيع الـــبـــطــوالت 
الزوراء. و احـتفل مـحسن بـاجنازه
عـبــر مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
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انــتــقــد مــهــاجم نــادي الــزوراء
مهند عبد الرحيم ان مباريات
الـــكالســـيــكـــو بـــ الــزوراء
والــقـوة اجلــويـة  مــشـيـرا
الى انـــهــا ابـــتـــعــدت عن
اخالقــيــات كــرة الــقـدم.
وقال عـبد الـرحيم في
تـــصــريح صـــحــفي
إن مــــــبــــــاريـــــات
الـــكـالســـيــــكـــو
بـــدأت تــأخــذ
منحى أخر
وابـتــعـدت
كـثــيـراً عن
لـــــعـب كــــرة
قــدم جــمــيــلــة
كــــمـــــا كــــان احلـــــال في األجـــــيــــال
الــــســــابـــقــــة.  واوضح أن جــــمـــيع
الالعب يبحثون اليوم عن الشهرة
ــردود بــغض الـــنــظـــر عن األداء وا
باراة مبيناً أن بعض داخل ارض ا
الالعــــبـــ يـــعـــانـــون من أزمـــة في
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نتخب الوطني بكرة القدم تشكيلة ا

ــتـوقع وصــوله    يـوم الــرومـاني ا
ــيــنـاء ــذكــورة  والزال ا ــبــاراة ا ا
يـعـاني في مـوسم زاد صـعـوبة  مع
مـرور الــوقت وكل مــا يـعــمل عــلـيه
ــؤخــرة في االبــتــعــاد عـن مــواقع ا
الـوقـت الـذي  أيـسـتـعـاد الـديـوانـية
ـــر  وسط تـــوازنه  وهـــو االخـــر  
مـــشــاكل مــلــيـــة بــعــدمــا داء  الــكل
ظـهـرهم وبـقـيت االدارة وحـدها من
ــســـؤولـــيــة لـــكن االهم تــتـــحـــمل ا
حتـــقــيـق الــبــقـــاء  عــلى عـــكس مــا
ـاضي بـعـدمـا ـوسم ا حـصل  فـي ا
اسـتــفــاد من قــرار االحتــاد الـدولي
بخـصم ثالث نقاط من رصـيد فريق

زاخو التي  ابقته في مكانه.
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وخطف فريق احلس نقطة  غالية
من الــــكـــرخ قــــلــــصت الــــفـــارق مع
الـســمـاوة الى اربع نـقـاط ويـتـطـلع
الى  االســـتـــفــادة من نـــتـــائج اخــر
ـني الـنـفس في تـعـثر مـبـاريـاته و
الـسـماوة  في  الـوقت الـذي انـتهت
مباراة اربـيل  والنجف  بتـعادلهما
بـدون اهــداف لـيــواصل الــفـريــقـان
نزف الـنقـاط حيث اصـحاب االرض
والـفـشل لـلمـرة الـثـالثـة في الـعودة
لـنـتـائج الـفــوز الـتي  ابـتـعـد عـنـهـا

للنجف للدور الرابع.

فــريق احلــســ وقــبــلــهــا الــعــودة
بـنقـطـة من اجلـوية   لـكـنه فشل في
ـبـاراة الـصـعب على عـبـور مـلعب  
مدى اجلـوالت االخيـرة التي حصل
فـيـها عـلى الـعديـد من الـنقـاط التي
تـقـدم فيـها الـفـريق للـمـوقع  الرابع
عــشــر  37في نــتـــيــجـــة عــززت من
طـلوب  ويـكون موقـفه في الـوقت ا
قـد ضـمن الـبـقـاء  وبـتـفـوق بـفـضل
ـدرب رزاق عـطــاء الالعـبـ ودور ا
فرحان الـذي يكون قد جنح في اول
مهـمة  تـدريبـية له  وقـاد الديـوانية
الـى نـــتـــائج طـــيـــبـــة في اجلـــوالت
االخيـرة الـتي شهـدت توازنه داخل
وخـــارج مـــلـــعـــبه الـــذي اســعـــد به
ــذكـورة جــمـهــوره في الــنـتــيــجـة ا
عـندمـا تـغلب بـهـدف ليـضيف ثالث
ــوقف   بــفـضل نــقــاط   اثـرت في ا
تـطور مـستـواه  ودور الالعـب في
ــهــام في اجلــوالت االخــيــرة اداء ا
عـنـدمـا حقـق التـعـادل عـلى الـنجف
في  اخـر الـوقت  قـبل ان يـتـقدم في
ـيـناء مـهـمـة لم تـكن سـهـله   امـام ا
الــذي تـــراجع  لــلــمـــوقع الــســادس
عـشـر مـتـاثـرا بـاخلـسـارة  الـثـانـيـة
عـشـرة  35وتــشـيـر اخــبـار الـفـريق
ـــدرب احـــمــد الـــبـــصـــري الـى ان ا
ـهـمــة  لـلـمـدرب صـبــري قـديـتــرك ا

ــمـيـزة ـواقع ا يــرام ودخل خـانــة ا
ـقـدوره ومن خالل تـصـاعد اداء و
ـا الالعــبـ الــلـحــاق بــالـكــرخ ور
الــزوراء عــبـــر  مــواصــلــة حتــقــيق
الـنـتائج  اجلـيـدة في فـترة قـصـيرة
مـــا لـــفـت  االنـــظـــار  ومــــتـــوقع ان
درب  مع الفـريق للموسم يستـمر ا
الـقـادم بـعـدمـا قــدم نـفـسه بـالـشـكل
الـصـحـيح والنه امـكـانـيـة تـدريـبـية
مـــتـــطــورة ومـــهم ان يـــعـــمل وسط
مـجــمـوعـة شـبــابـيـة  عــادت لـتـقـدم
وقع ستـويات اجليـدة وحتقيق ا ا
ــهم  واخلــروج من فــوز الخــر في ا
اجلـوالت األخـيـرة الـتي  قـدم فـيـهـا
مـــبــاريـــات تـــســتـــحق االشــادة الن
ـقدمة ويقترب يتقدم وسط مواقع ا
من الكـبار  في موسم اخـر  يحسب
لــلــنــفط الــذي عــاد لــدائــرة الـتــألق
بـفـضل عـطـاء  اجملــمـوعـة الـواعـدة
مـن جــانــبه يــســـعى  الــصــنــاعــات
ــوسم فـي مـكــانه احلــالي النــهـاء ا
بعد تلقي اخلسارة   اخلمسة عسر
وجتمـدرصيده  32على بـعد خمس
مـبـاريات  واالمل في الـبـقـاء موسم

ثالث.
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ـلـعـب الـديـوانـيـة ـيــنـاء  وسـقط ا
اضي على بعد الفـوز في الدوري ا

ـذكـورة يوم غـد اخلـميس اجلـولة ا
بـاقــامـة لــقـاءين وفـيــهـمــا  يـضـيف
الــزوراء الـــكــهـــربــاء وكـــله امل في
اسـتـعـادة نتـائج الـفـوز بعـد نـكـسة
اجلوية الـتي خلبطت مـن حسابات
حــــكــــيـم شــــاكــــر فـي وقت يــــكــــون
الكـهربـاء امام االخـتبـار االول  قبل
نــهـائـي الـكــاس واهـمــيــة الـظــهـور
يزة. طلوب بعد سـلسلة نتائج  ا

وسـيـكـون اجلـوية
امام لقاء مناسب
وســـهل عــنــدمــا
يـــــــــــضــــــــــيـف
مــــــــــتــــــــــذيـل

الـتـرتـيـب الـبحـري وكـل الـتـوقـعات
تـمـنح الـوصـيف الـنـتـيجـة  في ظل
ـوسم  حيث الـفوز نـشوة نـتيـجة ا
عـلى الغـر الـزوراء التي  سـتدفع
الالعــبــ عــلى دعــمــهــا ومالحــقـة
الـشـرطـة وتـقـلـيص الـفـارق  مع ان
ــــؤشــــرات تــــمـــنـح اجلــــويـــة كل ا

طلوبة. النتيجة ا
5MŁô« ZzU²½ 

وعــــزز الـــنـــفط مــــوقـــعه اخلـــامس
بــاضــافـــة ثالث نــقــاط مــهــمــة  من
الفوز على الصناعات بهدف ليرفع
رصــــيــــده الى  52نــــقــــطـــة  عــــلى
بعداربع نقـاط من الكرخ  والزوراء
بـعـدما حـقق الـفـوز بست مـبـاريات
وتعـادل ضمن اجلـوالت الثمـانية
االخـيـرة فـي حتـول مـهم سـاهم في
ـــهـــمـــة ـــواقع ا نـــقـــله الـى احـــد ا
وقع الرابع  في ظل والتطلع الى ا
همـة التي يقدما تواصل النـتائج ا
ــــدرب الـالعـــــبـــــ من خـالل دور ا
بـاسم قـاسم الذي  عـاد لـلنـجـاحات
مرة اخـرى  ونقل الـفريق الـشبابي
الى دوره التنـافسي بعـدما تعرض
الكــثــر من هـــزة تــركه عــلى اثــرهــا
حـسن احـمـد  قـبل ن يـاتي اخـتـيار
ــنـاسب لــلــمــدرب الــثـاني االدارة ا
الــذي يـقــدم االمـور عـلـى افـضل مـا

درب باسم قاسم ا


