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أكـــد العب فـــريق الـــقــوة اجلـــويــة
احملـــــتـــــرف الـــــســـــــــــوري زاهــــر
باراة من كربالء ميداني أن نقل ا
إلـى أربـــــيـل لن يـــــضـــــعـف من

ــــة الــــفـــــريق في عـــــز
خـطف نـقـاط الـلـقـاء
ـــــــرتــــــقـب امــــــام ا
مولودية اجلزائر
فـي ذهـــاب ثـــمن
نــهــائـي بــطــولـة
الـفــوز لـتـسـهـيل
مـهــمـة الـوصـول
إلى ربع النهائي.
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لكن بـعد ديـربي   العاصـمة   تـعثر
مـبـاشـرة عـندمـا فـرط بـالـفـوز عـلى
ـيــنـاء الى  مـا قـبل خـمس دقـائق ا
عــلى نـهـايـة الـلـقـاء الـذي فـرض به
البصري  التعادل ليعودوا بنقطة
غـــالــيـــة  قــبل ان  يـــدفع الـــتــعــادل
بالزوراء للموقع اخلامس   قبل ان
تـعد الـبـداية أخـفاقـة   بـعدمـا نزف
اربع نـقــاط من ثالث مـبـاريـات أمـر
غيـر سهل لـفريق يـسعـى احلصول

للقب الدوري.
ويعول جمهـور النجف على قدرات
حـسـن احـمــد ومن يــلـعب لــلــفـريق
ـــوسم بـــتـــعـــادل الـــذي اســـتـــهل ا
ايـجـابي مع الكـهـربـاء بهـدفـ قبل
الـــعـــودة من مـــلــعـب زاخــو بـــفــوز
بـهـدف قبل ان يـعـود من العـاصـمة
بتعادل من دون أهداف مع احلدود
ليـرفع رصيـد نقـاطه إلى خمس في
ـــوقع الـــســابـع واألول في يـــقــدم ا
ـدرب الفـريق عـلى أفضل مـا يرام ا
واالسـتــجـابـة لــرغـبــة األنـصـار في

األخذ بالفريق الى موقع مهم.
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والـفـريق الثـامن في سـلم الـتـرتيب
هــو نـفط اجلـنـوب   بـخـمس نـقـاط
من أربع مــبــاريـــات من تــعــادل مع
اربـيل وخـسـارة من الـنـفـط والـفوز
عـلى الديـوانـية بـهـدف لـواحد في
البصرة وتعادل مع الطالب بأربعة
أهـداف   قـبل ان تـظـهـر مـرة اهـرى
مـعـانــاة مـبـاريـات الــذهـاب عـنـدمـا
فـرط بـخـمس نـقــاط بـعـدمـا شـكـلت
ـاضي ويـعـول ـوسم ا عـائــقـا في ا
عـلى عدد من الالعـبـ اليـوم حيث
هـداف الــدوري احلـالي بـاسم عـلي
بــثـالثــة أهــداف ومــهـم ان يــشــهــد
الـــفــريـق حتــســـنـــا في مـــبـــاريــات

الذهاب.
ـــــاضي ـــــوسم ا ويـــــحـــــتل جنـم ا
ـوقـع الـتـاسع بـخـمس الـكـهـربـاء ا
نقـاط من أربع مبـاريات عنـدما بدء
وسم بـتعادل بـهدفـ مع النجف ا
ثم بـهـدف مع اربـيل قـبل ان يـحـقق
فــوزه األول حتت أنــظــار جــمــهـور
زاخـو الــذي شــهـد عــلى اخلــسـارة
قــبل تــلـقي   الــكــهـربــاء اخلــسـارة
األولـى من اجلــويــة بــهـدف ويــأمل
عـــبــاس عـــطـــيـــة ان تـــأتـي األمــور
ـطـلوب وفي ان يـكـرر ما بـالـشكل ا
ــرة األخــيـــرة بــفــضل حتــقق فـي ا
جـــهــود عـــنــاصــره وان يـــكــون من
الــفــرق اخلـطــيـرة   مـن خالل عـمل
اخلــطــوط الــتي تــقــدم وضــعــا في
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وقع ـتـواجد فـي ا ولـعب األمـانـة ا
الـــــعـــــاشـــــر بـــــأربع نـــــقـــــاط ثالث
مواجهات خسر األولى من اجلوية
وتــعــادل في الــثــانــيـة مـع احلـدود
ـــوسم ســـلـــبـــا قـــبل ان يـــفـــتـــتح ا
بالنتيجة اجليدة عندما تغلب على
الـكـرخ في مواقـعه بـثالثيـة نـظيـفة
لتشكل عودة للفريق الذي يأمل في
مــوسم أخــر مــهم بــقــيــادة عــصـام
احلــمـد    الـذي قــاده بـأفـضل حـال
وقع ـاضي  وسم ا وانهي مـعه ا
جيـد ومـؤكد انه يـتطـلع الى موسم
أفـــضل عـــبــر االســـتــخـــدام األمــثل

لـواحـد ومـهم ان  يـتـجـاوز الـفريق
كبوة القاسم ويعود لسكة النتائج
االيـجـابـيـة  بقـيـادة يـحـيـى عـلوان
الـــذي  تـــعـــول إدارة الــنـــفط عـــلى
قـدراته الـتــجـريـبـيــة  في ان يـبـقي
الــفـريـق  ضـمن فــرق الـصف األول
كمـا حصل في اخـر  أربعـة مواسم
في ظل وجــود الالعـبـ الـواعـدين
ــدرب في ومـــا يــجـــول بـــخــاطـــر ا

يقوده باالجتاه الصحيح.
Âu−¼ qC √

ولــعب الـصـنـاعـات ثالث مـبـاريـات
خـسر االفـتـتاح إمـام الـكرخ بـثالثة
اهـداف حـقق الـفـوز مـرتـ عـنـدمـا
تـغــلب عــلى نـفـط مـيــسـان بــثالثـة
أهـــداف لـــواحــــد وعـــلى الــــقـــاسم
بـهـدفـ دون ردفي بـدايـة واضـحة
حتت قـيـادة عـادل نعـمـة الـذي ترك
فـريـقه احلـدود لـيـكـون امـام مـهـمة
صــعــبــة مع فــريق صــحــيح يــضم
مجموعة العب شباب لكنه يعاني
ــاضي وهــنـا ــوسم ا مــالــيـا مـن ا
شـكلـة لكن شيء مـقبـول ان تأتي ا

طريقة التعامل مع مباراتيه.
ـــــوقع ويــــحـــــتل نـــــفط الـــــوسط ا
اخلــامس بـست نـقــاط بـعـد فـوزين
االول جـاء عـلى حـساب الـديـوانـية
بــثالثــة أهــداف لــواحــد ثم تــغــلب
عـلى الـسـمـاوة بـهـدفـ لـواحد في
بـدايـة مـنـاسـبـة ان يـتـمـكن الـفريق
من  حتـقيق فـوزين   مـتـتالـ ولو
في أرضه لكن نـقاطهمـا خدماه في
ــــوقع اخلــــامس الــــتــــواجــــد في ا
ـلعبه واالهم العودة بـشكل أفضل 
اضي وسم ا الذي عاكسه كـثيرا ا
وســيــكــون راضـي شــنــيــشل امــام

حتدي مواجهات الذهاب
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وبدايـة  مرتبـكة  لـلزوراء  ألقت
بـظالله  على مـجـمل األمور
 بـــــســـــبـب تـــــعـــــادلـه مع
الـــــــســــــمــــــاوة من دون
أهــداف الـفــريق الـذي
بــــالـــكـــاد اســــتـــمـــر
بــالــدوري قــبل ان
يـربـك حـسـابـات
نافس احد ا
عــلى الــلــقب
ويـــــــــلــــــــزم
حـــــــكـــــــيم
شــــــاكــــــر
عـلى ترك
ــــهـــمـــة ا
الـــــــــــــتـي
تــــــوالهــــــا
باسم قاسم
 عنـدمـا وجد
نـــفــــسه امـــام
االخـــــــتـــــــبــــــار
الــصـعـب  حـيث
مواجـهة الـشرطة
الـــــــتي شـــــــكــــــلت
اســاس الـــبـــقــاء له
بـــعـــدمــــا تـــمـــكن من
قـــيـــادة الــــفـــريق الى
اجنـــاز بــالـــفـــوز  عــلى
الشـرطة بهـدف  نال فـيها
رضـــا األنــصـــار الـــذين يــرون
بـالـنـتـيـجــة مـوازيـة لـلـقب الـدوري

حـافظ  الـدفـاع علـى شبـاكه خـالـية
من األهـــداف  واجلـــويـــة مـــطـــالب
بـتــحـقـيـق الـنـتــائج عـنـدمــا يـلـعب
حتت ضــغط جــمــهــوره بــانــتــظـار
ـــوسم تـــعـــويض مـــا حـــصل في ا
ــــاضـي عــــنــــدمـــــا خــــرج خــــالي ا
الـوفــاض في وقت تـنـتـظـر الـفـريق
لك محمد مهمة عربية في بطولة ا
الـسـادس عـنـدمـا  يـواجه  مـولـدية
اجلزائر اجلمعـة القادمة في اربيل
 في مــهــمـة غــيــر ســهـلـه ومـهم ان
يـتـعـامل الـفـريق مع ظـروف الـلعب
واخلـــروج بـــفــوائـــد لـــقــاء األرض
الــشـاغل إلدارته وجــمـهـوره في إن
تــأتي الــنــتــيـجــة الــتي تــؤمن  من
ـذكور الـتي سـتـؤمن أكـثر الـلـقـاء ا
من نـصـف الـطــريق قــبل االنـتــقـال
لـــلــــجــــزائــــر في لــــقــــاء الــــذهـــاب

ولالنتقال لدور الثمانية.
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ويـقف الــنـفط ثــالـثــا بـســبع نـقـاط
ولــكن من أربـع مــبــاريــات بــعــدمـا
تـلـقى خـسـارة  لــقـاء االفـتـتـاح من
ضـــــيف الـــــدوري اجلــــديــــد
الــقــاسم بـــهــدف قــبل ان
يعود بـسرعة ويـتغلب
عــلى نــفـط اجلــنـوب
بـــهــدف ثم تــعــادل
مع اربــيـل بــهـدف
قــــبل ان يــــحــــقق
النـتيـجة الـكبـيرة
عــلى الـــديــوانــيــة
بـــــثـالثـــــة أهــــداف

ـيــنـاء الــبـصــري قـد وكـان فــريق ا
لــعب أربع مــبـاريــات حــقق الــفـوز
عـــلى زاخــو بـــهــدف  وتـــعــادل مع
اجلويـة سلبـا وتغـلب على احلدود
بـــثـالثـــة أهـــداف لـــواحـــد قـــبل ان
يتعادل مع الزوراء بهدف ليعتلي
الــصـدارة مـؤقـتــا بـسـجل خـال من
اخلـــــســــــارة في أفـــــضـل بـــــدايـــــة
لــلـمـوســمـ األخــيـرين وقــبـلــهـمـا
وهو مـا يرغب به جـمهـوره الكـبير
الـذي يـأمل ان يـسـتـمر فـي الوضع
الــــفـــــني  وان يـــــكــــرس جــــهــــوده
ـواصلـة  تقـد النـتائج  واإلبـقاء
ـــنـــافـــســات عـــلى حـــظـــوظه فـي ا
والـسـعي الى الـبـقـاء فـي الـصدارة
عنـوي لالعب التي تـمثل الدعـم ا
فـي  تــــــقــــــد األداء األفــــــضـل مع
اسـتــئـنـاف الــبـطـولــة الـتي الزالت
بــبـدايــتـهـا وتــشـكـل حتـد لـلــفـريق

البصري والبقية.
ويقف اجلويـة وصيفا بـسبع نقاط
من ثالث مـباريـات  عـندمـا اسـتهل
وسم بـفوز جيـد بالتـغلب على ا

األمــانــة بـهــدفـ دون
رد وتـــــــــعــــــــــادل مع
ـــــيـــــنـــــاء بـــــدون ا
أهـــــداف قــــــبل ان
يــــــــفــــــــوز عـــــــــلى
الــكـهــربـاء بــهـدف
الـالعب حـــــمــــادي
احـمـد الـذي يـعـود
لــلـــتـــهـــديف وسط
ترحـيب األنصار في
ان   تـــــؤدي جـــــمـــــيع
خـطوط الـفـريق أدوارها
لــدعم الـنـتــائج بـعـدمـا
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سابقات في االحتاد أعلنت جلنة ا
الــعــراقي لــكــرة الــقـدم عـن  إرجـاء
مـبـاريـات الـدوري بـعـد تـوقف عـدد
من مــبـــاريـــات اجلــولـــة الــرابـــعــة
وجــــمــــيع مــــواجــــهــــات اجلــــولـــة
اخلـامسـة  قبـل ان  حتدد الـثالث
مـن الــــشـــــهـــــر اجلــــاري مـــــوعــــدا
السـتــئـنــاف الـدوري وذلك بــإقـامـة
مـبـاريـات اجلـولـة  الـسـادسـة بـعـد
انـتـهـاء أيـام  فـيـفـا التـي سـتـشـهد
إقـامة  مـباراتي مـنتـخبـنا الـوطني
الـذي سيـضـيف منـتـخب إيران في
الرابع عشـر والبحـرين في التاسع
عــشــر من الـــشــهــر احلــالي ضــمن
ـزدوجـة لكـاس الـعلم الـتـصفـيات ا
ـقبـلـت  في مـهمـت وأ أسـيا ا
سـيـتـركـان تأثـيـرهـمـا  عـلى األمور
إيجابا او سـلبا وكل شيء متوقف
علـى أداء الالعبـ وطريـقة الـلعب
ــدرب  وإمـام الــتي  ســيـحــددهــا ا
نـاسب القادر اختـيار  التشـكيل  ا
نـتخب ـصلـحة ا عـلى حتويـلهـما 
فـي االســـــتــــمـــــرار  بـــــالـــــصــــدارة
ـشـوار بـثـقـة اكـبر في ومـواصـلـة ا
مهمة غير سهله ويأمل ان يستفيد
من الـلـعب في ميـدانه حـيث مـلعب
جذع النخلة عـندما يكون إمام اهم
اخـتبـارين في الـتصـفيـات للـمدرب
والالعــبـــ والــفــريـق في  إثــبــات
جــدارته الن األمـــور تــخـــتــلف  في
الـــلـــقــــاءين الـــقـــادمـــ  النـــهـــمـــا
سـيــدعـمـان الـتــرشح لـلـتــصـفـيـات
احلاسمة  التي تستقبل   12فريقا
حـيث إبطـال اجملمـوعـات الثـمانـية
وأفــضل أربــعـــة ثــواني لــتــرشــيح
أربــعـة فـرق لـنـهـائي كـاس  الـعـالم

في قطر 2022
خارج إرادة االحتاد والفرق

ــبـــاريـــات الـــدوري الــتي وعـــودة 
تــــســـيــــر خــــارج إرادة جلــــنـــة
سـابقـات والفـرق على أمل ا
ــوعـد ان تــســتــأنف فـي ا
ــذكـور بـعــدمـا لـعـبت ا
ســـبــعـــة فـــرق أربع
مباريات والبقية
خـــــاضت ثالث
قبل ان يظهر
اجلــــــويـــــة
بـــــأفـــــضل
دفـــــــــــــــــاع
بــــشــــبـــاك
نـــظـــيـــفـــة
والـــــــكــــــرخ
اضـعف دفاع
بـتـلقـيه سـبـعة
أهــــداف فـــيــــمـــا
يـظـهـر الـصـنـاعـات
كـــــأفـــــضل هـــــجـــــوم
مـسجـال سبـعـة أهداف

والـقـاسم األضـعف بـهدف
ويــتــصــدر بـــاسم عــلي العب

نــفـط اجلــنــوب قــائــمــة الــهــدافــ
بـثالثــة أهـداف والــتـوقف   مــؤكـد
سـيـضع الـدوري حتت  نـفس وقت
ـاضي ـوسم ا ـسـابــقـة ا او أكــثـر 
وسط ما يشهد البلد من ظروف
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ـباراتي إيران والبحرين في البصرة ضمن التصفيات أعلن مدرب مـنتخبنا الوطني كاتانيش قائمته 
ـزدوجة لـكاس اسـيا 2023 وكـاس العالم 2022. وضـمت القـائمة كـالً من: جالل حسن ومـحمد ا
ـرمى وللدفـاع علي عدنـان وضرغام اسـماعيل واحـمد ابراهـيم وسعد حميـد وفهد طـالب حلراسة ا

ناطق وعلي فايز وريب سوالقا وميثم جبار وعالء مهاوي ومصطفى محمد. 
وخلط الـوسط ضـمت الـقائـمـة: ابـراهيـم بايش وحـسن حـمـود وأمجـد عـطـوان وصفـاء هـادي وبـشار
رسن ومـحـمد قـاسم ومـحمـد رضـا وهمـام طـارق وشريف عـبـد الكـاظم ولـلهـجـوم مهـنـد علي وعالء
نتـخب اإليراني على ملـعب البصرة نـتخب الوطني سـيواجه ا عباس وعالء عـبد الزهـرة.  يذكر ان ا
الدولي في الـ 14 من شهـر تشريـن الثاني اجلـاري فيمـا سيواجه الـبحرين في الـ  19 من الـشهر

ذاته.
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أكــــــــد هــــــــمــــــــام طـــــــــارق العب
نتخب ـصري وا اإلسماعيلي ا
الـــعـــراقي أنَّ أســـود الـــرافـــدين
يــخـطـطـون لـكـسب الـرهـان أمـام
إيـــــران يـــــوم  14مـن الـــــشـــــهـــــر
اجلــــاري عــــلـى مــــلـــــعب جــــذع
الــنـــخــلــة ضـــمن الــتــصـــفــيــات
ونديال 2022 ؤهـلة  زدوجة ا ا

وكأس آسيا 2023.
وقـــال طــارق فـي تــصـــريـــحــات
صــحــفــيــة: "وصــلــتــني الــدعـوة
نتخب من أجل لالنضمـام إلى ا

ـشــاركـة في مـواجـهـتي إيـران ا
والـــبــحــرين يــومي 14 و19 هـذا

الشهر.
وأوضح "الــــــفـــــريق الــــــعـــــراقي
ـقـبل سـيـبـدأ جتـمـعه اجلـمـعـة ا
فـي الــبـــصـــرة وســيــــــــــكـــتــمل
صفــــــــوفه حـال التحـاق جميع
الالعــبــ احملــتــرفــ وهــدفــنـا
كــسب نــقــاط مــبـــــــــاراة إيـران
ــبـاراة ومن ثم الــتــركـيــز عــلى ا
ـــنـــتــخب الـــتي تـــلــيـــهـــا أمــام ا

البحريني".
ـبـاراتـان ســتـكـونـان وأضــاف "ا

ـديـنة في مـلـعب جـذع النـخـلة 
الـــــبــــصــــرة وهـي فــــرصــــتــــنــــا
احلـقـيـقـيـة لالقـتـراب مـن بـطـاقة
الـــتـــأهل لـــلــــدور الـــنـــهـــائي من
الـتـصـفـيـات ونـنـتــــــــظـر دعـمًا
كــــبــــــــــــيــــرًا مـن اجلــــمــــاهــــيـــر

العراقية".
وتـــتــصــدر الــعـــراق اجملــمــوعــة
الـــثـــالـــثـــة بـ 7 نـــقـــاط بـــفـــارق
األهـداف أمــام الـبــحــرين فـيــمـا
ـركـز الـثالث بـ تـأتي إيـران في ا
6 نـــقــاط بـــعــد  3 جـــوالت عــلى

بداية التصفيات.

شـاركة  13 مـنـتـخبـا آسـيـويا
 تــــــوزيــــــعـــــــهــــــا عــــــلـى أربع

مجموعات.
حــيث ســيـتــأهل األول والــثـاني
مـن كل مـــجـــمــــوعـــة إلى الـــدور
الــــثــــاني لــــيــــصــــبح الــــعـــدد 8
مــــنــــتــــخــــبـــــات تــــتــــوزع عــــلى
مــــجـــمــــوعـــتــــ يــــتـــأهل األول
والــثــانـي إلى نــهــائــيــات كــأس
الــعـالم والـتي ســتـقـام في دولـة

مصر عام 2021.
ــــنــــتــــخــــبـــات وجــــاء تــــوزيع ا

شاركة في القـرعة على الشكل ا
التالي: 

اجملــمــوعــة األولى- (الــبــحــرين
وإيران ونيوزلندا)

اجملـــمــــوعـــة الـــثـــانـــيـــة-(قـــطـــر
( واليابان والص

اجملــمــوعـــة الــثــالـــثــة -(كــوريــا
اجلــــنــــوبــــيـــــة والــــســــعــــوديــــة

وأستراليا)
اجملــمــوعــة الــرابــعـة-(الــكــويت
وهــــــوجنـغ كـــــــونـغ واإلمــــــارات

والعراق) زدوجة اسود الرافدين تستعد للمواجهات ا
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وضــــعـت قــــرعـــــة الــــبـــــطــــولــــة
ـؤهلـة إلى نهـائيات اآلسيـوية ا
كأس العالم لـكرة اليد منـتخبنا
الـوطـني في اجملـموعـة الـرابـعة
الـى جـانب مـنـتــخـبـات الـكـويت

وهوجن كوجن واإلمارات.
 وشـهـدت الـعـاصـمـة الـكـويـتـية
مـراسـيم إجـراء قـرعـة الـبـطـولـة
ؤهلة إلى اآلسيوية لكـرة اليد ا
نــهـائــيــات كـأس الــعــالم والـتي
قبل ستقـام هناك مطلـع العام ا

زاهر ميداني

ألبناء العاصمة
وأكثر الفـرق تعادال هو اربيل أربع
ـــلــعــبـه ومــثــلـــهــمــا مــرات ثالث 
خـــارجه عـــنـــدمـــا افــتـــتـح ســجـــله
بــــالــــتــــعـــادل مـع نــــفط اجلــــنـــوب
والتـعادل مع الـكهـرباء بـهدف ومع
النفط بنـفس النتيـجة والرابعة مع
الــــغــــر زاخــــو بــــهــــدف قــــبل ان
تـنـسحب الـنـتائج عـلى مـهمـة أكرم
مـحـمـد سـلمـان الـذي فـضـل تـركـها
ـــدرب الـــتي يــــأمل ان يـــديــــرهـــا ا

التالي.
WÞdA « s¹«

 امـا الـبـطل الـشـرطـة فـيـتـواجد في
وقع الثـاني عشر بـأربع نقاط في ا
بـدايـة غـيـر مـتـوقـعه لـفـريق مـدجج
بـالــنـجـوم واألســمـاء  وال يــنـقـصه
شيء إمـــام مـــطـــالـــبـــة جـــمـــهــوره
بـالـدفاع لألخـيـر عن الـلقب  بـعـدما
ـوسم بـفوز ضـعـيف على اسـتهل ا
احلــدود بــهـــدفــ لــواحــد قــبل ان
يــســقط ويـــفــطــر قـــلــوب أنــصــاره
بــاخلــســارة إمــام الــغــر الـزوراء
ـا يــتـقـبـلــهـا من أي فـريق الـتي ر
أخـر اال من الـزوراء قـبل ان يـتـعـثر
في اول خروج له في ملعب ميسان
عـــنــدمــا عــاد بــتـــعــادل  يــشـــــــــبه
اخلسارة  وســـــــط هفوات دفاعية
وضــعف الــهـجــوم وتــراجع هـداف
ـاضي عالء عــبـد الـزهـرة ــوسم ا ا
الـذي ســجل هــدفــا  فــقـــــط ولـو ال
ـكن  احلـكم عـلى األمـور من هـذه
األوقـــــات  وسط مـــــشــــوار طـــــويل
وبـــإمـــكـــان الـــفـــريق الـــعـــــــــــودة

السريعة.

ــوقـع الــثــالث ويــقف الـــكــرخ في ا
عشر بأربع نقاط جمعها من تعادل
مع الـسـمـاوة بهـدفـ والـفـوز على
الـصـناعـات بـثالثـة أهداف لـهـدف
وتـعـادل مع الـسمـاوة بـهـدفـ قبل
ان يخسر بنتيجة ثقيلة من األمانة
بـثالثـية نـظـيـفـة لـكـنه يـبـقى يـعول
على الوجوه الواعدة التي انتدبها

وسم احلالي ا
وكـل مــا حــقـــقه الــديـــوانــيــة فــوزا
وحــيــدا في مــلــعــبه عــلـى حــسـاب
جــيــرانه الــقــاسم قــبـل ان يــخــسـر
مـبــاريـاته الــثالثـة وبــرصـيـد ثالث
نـقـاط في مـهمـة تـظـهر صـعـبة البل
مـعــقــدة من الـبــدايــة وسط ظـروف
مـشـاركـة تكـرر نـفـسهـا إمـام الـعوز
الي في إمكـانية انـتداب من يقدر ا
الــــدفــــاع عن الــــــــــــفـــريـق ضـــيف

الدوري.
ويــتـواجــد ضـيف الــدوري الـقـاسم
فـي خـامس عـشــر الـتــرتـيب بـثالث
وسم بـفوز نـقاط  عـندمـا استـهل ا
جـيــد عــلى الــنـفط بــهــدف  قـبل ان
يــخـسـر مـرتـ   ومـهم ان يـسـتـغل
فتـرة الـتـوقف لـلـمـراجـعـة وتـنـظيم
اخلـطــوط الـتي يــتـوجب ان تــعـمل
بشكل أفضل امام مهـمة البقاء بعد
مـعـانـاة الوصـول لـلـممـتـازة  ألكـثر
من ثالثــة عـقــود تـواجــد فـيــهـا في

الدرجت الثانية والثالثة.
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وتـتـواجـد كتـيـبـة سـمـيـر كـاظم في
وقع الـسادس عـشر بـنقـطت من ا
تــعـادلــ من الـزوراء والــكـرخ قـبل
الـســقـوط في مـلـعب اجلـيـران نـفط

الوسط بـهدفـ لواحـد ومعـلوم ان
الـسـماوة سـيلـعب جـميـع مبـاريات
ـرحلـة األولى خـارج ملـعـبه حل ا
االنتهاء من اعمل الصيانة وتأهيل

ملعبه.
وكــلـــمــا حــقــقـه فــريق احلــدود مع
مدربه مظفر جبار فقط تعادل من
مــجـــمــوع أربع مــبـــاريــات قــبل ان
يــخـســر اآلخـرين في وضـع مـرتـبك

وسم. مع بداية ا
ورصــيــد الـــطالب نــقــطــة وأربــعــة
أهــداف في اول مــواجــهــة لــهم مع
نـفط اجلــنـوب الـتـي بـقي مـتــقـدمـا
فـيـهـا لغـايـة نـهـايـة الـوقت قـبل ان
يـتـقـبل الـتـعـادل ويـخـسـر نـقـطـت
بـعد الـعـودة التي خـيب فـيهـا أمال
جـمـهـوره الـذي انــتـظـر ان يـنـطـلق
بــقــوة بــعــد الــعــودة الــقــيــصــريـة
ومـهم ان تـكــون درسـا تـتــعـلم مـنه

إدارة عالء كاظم.
ـوقع ما وعـوض نفط مـيـسان في ا
قــبل األخـيــر خـســارة الــصـنــاعـات
بالعـاصمة بـتعادل بـطعم الفوز مع
الـشرطـة وفي اداء مـقنـع جلمـهوره
واألمـل في ان يـــــكــــرس اجلـــــهــــود
لالســتــفـــادة من مــبــاريــات األرض
عـلى ان يــأتي دور احـمـد دحـام في
تـرتـيب مـبـاريــات الـذهـاب ويـحـتل
ـواقع بـنقـطة من أربع زاخـو اخر ا
مـبـاريـات وهـو الـفـريق األول الـذي
ـلــعـبه بــعـد عـودة خـســر مـرتــ 
لـلـدوري لـكـنهـا مـرتـبـكـة  ويأمل ان
ـدرب عـلي هـاشم األمـور يـتــدارك ا
بــعـــد تـــــــســـلم الــفـــريق مع لـــقــاء

اربيل.
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مـنـوهـا بـان" الـقـوة اجلـويـة سـبق
ـاضـــية وأن خـسـر في الـنـسـخـة ا
أمــــــام احتـــــــاد الـــــــعـــــــاصـــــــمــــــة
اجلـــــــــزائــري وبـالـتـالي اجلـمـيع
مــــــــــــطـــالـب بـــرد الــــدين وفــــــك
عـقدة الـفـرق اجلـزائري
مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل
الـــــنـــــســــــــــــخــــة

احلالية".
وأكـد ميداني أن"
ــــــــدرب لــــــــديه ا
تـصور كـامل عن
طــــريــــقــــة لــــعب
الــــــــــفـــــــــــــــــريق
اجلـــــزائـــــــــــــري
والــــــــــواجـــبــات
ـــــــــــبــــــــــاراة فـي ا
ســـــــتـــــــقـــــــــــــــول
كــلــــــــــمــة الـــفــصل
بـشـرط تـطـبـيـقـهـا من
الـالعــــبـــــ بــــشــــــــكل

صحيح".
كــــأس مـــحــــمــــد الــــســـادس
لألنــــــديــة األبـطـال.وأوضح
مـيـداني إن" اكـتـمـال صـفوف
الــــفـــــريــــــــــق بــــتـــــواجــــد
جـــــمــــــــــــــيـع الالعـــــبـــــ
سيـمــــــنح اجلهـاز الفني
ـــــنــــــــــــاورة فـــــرصـــــة ا
بــــــــاألوراق الــــــــــــــــتي
ـلـكهـا لـتـحــــــــــقيق
نــــــــتـــــــيــــــــــــــجـــــــة. 
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