
اعل��ن االحت��اد االردين لك��رة القدم، ع��ن قائمة 
وف��د املنتخب االردين لك��رة القدم الذي �سيح�رض 
اىل حمافظة الب���رضة ملواجهة املنتخب الوطني 
يف مب��اراة دولية ودية تق��ام بينهما على ملعب 
املدين��ة الريا�سي��ة يف الب���رضة يف اول مب��اراة 
بعد ق��رار الفيفا برف��ع احلظر اجلزئ��ي عن الكرة 

العراقية.
وق��ال االحت��اد االردين اإن "الوف��د �سي�س��م 60 
�سخ�س��ًا يف اك��ر بعث��ة ريا�سية حي��ث �سيكون 
برئا�س��ة �سم��و االم��ر عل��ي ب��ن احل�س��ن رئي�س 
االحتاد االردين لك��رة القدم واع�ساء يف االحتاد 
االردين باال�ساف��ة اىل اجله��از الفن��ي واالداري 
لبعث��ة  املراف��ق  االعالم��ي  والوف��د  والالعب��ن 

املنتخب االردين".
امل��درب  �سم��ت  الوف��د،  "قائم��ة  اأن  واو�س��ح 
 ، الفن��ي(  )املدي��ر  امل�سف��ر  اهلل  االمارات��ي عب��د 
وجم��ال حمم��ود )م��درب( ، عب��د اهلل اب��و زم��ع 
)م�ساع��د م��درب( ، العراقي �سم��ر �ساكر )مدرب 
ك��رمي ماالوج��ي  التون�س��ي   ، املرم��ى(  حرا���س 
)م��درب اللياقة( ، ا�سام��ة طالل )املدير االداري( 

، التون�س��ي منت���رض �ساوي��ر )دكت��ور الفري��ق( ، 
حمم��د فاي��ز )�سحف��ي( ، عم��ر عبيد )م�س��ور( ،  
يا���رض خاليلة )م�س��ور( ، طلعت ماهر )م�سور( ، 
حامد ن��زار حمرو�س )حملل فديو( ، جعفر فهمي 

)م�سوؤول التجهيزات( ".
وتاب��ع اأن "القائمة �سمت الالعب��ون هم يو�سف 
الروا�سدة، اح�سان حداد ، حممد نايف ، مهند خر 
اهلل ، ي��زن حمم��د، خلي��ل بن عطية ، يزي��د معيد ، 

ابراهي��م عط��ا ، احم��د �سمر ، بهاء عب��د الرحمن 
، ابراهي��م زواه��رة ، ط��ارق اخلطي��ب ، عامر ابو 
ه��داب ، حممد الدمري ، من��ذر ابو عمارة ، معتز 
يا�س��ن ، راج��ي ح�س��ن ، حم��زة ال��دردور، فرا�س 

�سلبياية ، عامر �سباح ، زيد حممد ، حممد ناجي 
، مو�س��ى �سليمان، عدي زهران ، �سالح ابراهيم ، 
عب��د اهلل ذيب ، ثائر الب��واب ، عدي ال�سيفي، عبد 
اهلل العط��ار ، م�سع��ب اللحام ، يا���رض الروا�سدة ، 
يا�سن بخي��ت، بهاء في�سل ، حممد عبد الرحيم ، 
عبي��د احمد ". وكان احتاد الك��رة قد ا�سار اىل اإن 
"االحتاد االردين ابلغ االحتاد العراقي عن تغير 
موعد و�س��ول بعثة منتخب الن�سامى اىل العراق، 
حي��ث �ستق��ام يف االول م��ن حزي��ران ب��داًل م��ن 
املوع��د ال�سابق وال��ذي كان من املقرر يف الثاين 
من ال�سهر ذاته"، مبينًا اأن "االحتاد االردين ارجع 

�سبب ذلك اىل امور تتعلق بحجوزات الطران".
واكمل��ت دائرة اجلوازات ا�س��دار تا�سرة الدخول 
اىل الوف��د االردين وا�سبح��ت كل االم��ور جاهزة 
لو�سول املنتخب االردين اىل الب�رضة للم�ساهمة 
برف��ع احلظر عن الكرة العراقي��ة، حيث اكد ع�سو 
املكت��ب االعالم��ي يف احتاد الك��رة ار�سد �سباح 
الداخلي��ة  "وزارة  اأن  ل�)اجلورن��ال(  ال�ساع��دي 
قدم��ت ت�سهبالت كبرة من اجل ا�سدار تاأ�سرات 
الدخ��ول ومل ت�ستغ��رق االج��راءات �س��وى �ساع��ة 

واح��دة". ومن املقرر ان ت�سل بعثة املنتخب 
االردين اىل الب���رضة يف احل��ادي والثالث��ن من 
ال�سه��ر احل��ايل ، حي��ث �سيقي��م الوف��د يف فن��دق 
ال�سراتون ، و�سيجري اول وحدة تدريبية له على 
ملعب املدينة الريا�سية ، و�سيغادر يف الثاين من 
ال�سه��ر املقبل عائدا اىل عم��ان ومن ثم املغادرة 
اىل هون��غ كون��غ خلو�س مباراة ودي��ة ا�ستعدادا 
االردين  االم��ر  وكان  املقبل��ة.  لال�ستحقاق��ات 
ورئي���س احت��اد غ��رب اآ�سي��ا، عل��ي ب��ن ح�س��ن، 
ق��د ك�سف ع��ن �سعادت��ه برف��ع احلظر ع��ن الكرة 
العراقي��ة، معراً ع��ن فخره باأن يك��ون طرفًا يف 
رف��ع احلظر عن الكرة العراقي��ة. وقال بن ح�سن 
يف تغري��دة على موق��ع "توي��ر" اإن "فخور باأن 
اأك��ون طرفًا يف رف��ع احلظر عن  الع��راق واتطلع 
الول مب��اراة �ستق��ام عل��ى ار���س الع��راق ب��ن 
منتخبه��م واملنتخ��ب االردين". يذك��ر اأن االم��ر 
علي بن ح�س��ن كان له دور كبر يف رفع احلظر 
عن الكرة العراقي��ة ب�سبب حتركاته ولقائاته مع 
اكرث م��ن �سخ�سية بارزة عل��ى امل�ستوى القاري 

والعاملي.

خيار المدرب المحلي

و�س��ع الدامنارك��ي ماي��كل الودروب م��درب الري��ان اخلط��وط اتحاد الكرة يضع "الجنرال" على راداره واألخير يرحب: سأمد يد العون للمنتخب الوطني
العري�س��ة لالإ�ستع��داد للمو�س��م املقب��ل يف اجتم��اع خا���س م��ع 
املعنين باالأمر جرى خالل��ه الوقوف على اأهم الق�سايا الهادفة 
لتجاوز اخفاق املو�سم املنتهي 2016 - 2107 ودخول املو�سم 
اجلدي��د املقب��ل 2017 - 2018 بطم��وح املناف�س��ة عل��ى لق��ب 
ال��دوري والبطوالت االأخرى. واأراد الودروب قبل �سفره اىل بالده 
لق�س��اء االأجازة ال�سنوية عقب اإنته��اء املو�سم ترتيب االأوراق مبا 
ي�سم��ن دخ��ول املو�سم اجلدي��د يف اأف�سل حال بداي��ة من مع�سكر 
االإع��داد اخلارج��ي الذي يري��د ان يدخله وقائم��ة الفريق مكتملة 
من الالعبن املحلي��ن واالأجانب اأكان من الالعبن املوجودين 
اأو م��ن الالعب��ن اجلدد الذين طلب التعاق��د معهم لتقوية �سفوف 
الفريق خالل مناف�س��ات دوري النجوم املقبل التي �ستكون اقوى 
واأك��رث �سخونة بعد تقلي�س عدد الفرق اىل 12 فريقا بدال من 14 
فريق��ا. ومن املتوقع ان ت�سهد الف��رة القادمة االإعالن عن بع�س 
ال�سفق��ات م��ع العبن حملين حتديدا التي يج��ري التح�سر لها 
به��دوء بهدف الو�سول اىل النجاح املطل��وب مع الالعبن اجلدد، 
حي��ث ك�سف��ت بع���س الت�رضيب��ات ان بع���س الالعب��ن املحلين 

يقربون من االإن�سمام للريان املو�سم املقبل .

ن�س��ب خ��الف خ��الل ال�ساع��ات القليلة املا�سي��ة، ب��ن االأرجنتيني 
هيكتور كوبر، املدير الفني للمنتخب امل�رضي، وعامر ح�سن، رئي�س 

جلنة امل�سابقات باالحتاد امل�رضي، ب�سبب موعد ال�سوبر املحلي.
وقالت تقارير �سحفية م�رضية اإن "كوبر اعر�س على اإقامة مباراة 
ال�سوب��ر املحلي يوم 10 اأغ�سط�س املقبل، وفًقا للموعد املبدئي الذي 

مت حتديده من قبل جلنة امل�سابقات".
وي��رى كوب��ر �رضورة اإقامة مب��اراة ال�سوبر املحل��ي، التي تقام بن 

بطلي الدوري والكاأ�س، بعد االنتهاء من مباراة اأوغندا.
ويخو���س منتخب م�رض مباراتي اأوغن��دا يف ت�سفيات كاأ�س العامل، 

يف الفرة من 28 اأغ�سط�س وحتى 5 من �سهر �سبتمر املقبل.
ويع��ود رف���س كوبر خلو�س مب��اراة ال�سوبر يف اأغ�سط���س، اإىل حالة 
االإره��اق الت��ي �ست�سيطر عل��ى الالعب��ن، خا�سة واأن معظ��م القوام 
االأ�سا�س��ي للفراعنة والذي ي�س��م العبي االأهل��ي والزمالك، �سينتهي 
م��ن البطول��ة العربية ي��وم 5 اأغ�سط���س. وت�ست�سيف م���رض البطولة 
العربي��ة بداي��ة من ي��وم 22 يولي��و املقبل، حيث تق��ام على مالعب 
القاه��رة واالأ�سكندري��ة. وكانت حال��ة من اخلالف ق��د �سيطرت بن 
اأع�ساء اجلهاز الفني للمنتخب امل�رضي بقيادة االأرجنتيني هيكتور 
كوبر، على �سم عمر جابر، العب فريق بازل ال�سوي�رضي، اإىل �سفوف 

املنتخب خالل مع�سكر �سهر يونيو املقبل.

�رضح الهولن��دي برت فان مارفي��ك، املدير الفني 
للمنتخ��ب ال�سع��ودي، لالعب��ن برنام��ج املنتخب 
خ��الل املع�سكر ال��ذي ب��داأ، ام���س االول االأحد، يف 
مدينة فرانكف��ورت باأملانيا، وذلك خالل اجتماعه 
به��م عقب التدريب، كما ك�سف له��م عن اأهدافه يف 

الفرة املقبلة.
واأك��د مارفي��ك ثقت��ه يف الالعب��ن، وذل��ك خ��الل 
املع�سك��ر الذي ياأتي �سمن ا�ستع��دادات "االأخ�رض" 
للق��اء اأ�سرالي��ا، يف الثام��ن من يوني��و/ حزيران 

الت�سفي��ات  م��ن  ال�ساد�س��ة  اجلول��ة  يف  املقب��ل، 
االآ�سيوية املوؤهل��ة ملونديال رو�سيا 2018. وكان 
املنتخ��ب ال�سعودي قد بداأ مران��ه مبالعب التدريب 
الت��ي  بفرانكف��ورت،  اآرين��ا"  "كومرت�سبان��ك  يف 
و�سلها فج��ر ام�س االول قادًما م��ن الريا�س، بعد 
انتهاء فرة االإع��داد االأوىل. وبداأ املران بتدريبات 
امل��درب مارفي��ك بتطبي��ق  بدني��ة، تاله��ا قي��ام 
جمموع��ة جم��ل تكتيكي��ة، حي��ث ركز عل��ى اللعب 

ال�رضيع، قبل اأن ينهي املران بتدريبات االإطالة.

ق��دم العبا ن��ادي امليناء عم��ر عامر وعل��ي حامت، 
اداًء ملفت��ًا يف مب��اراة فريقهم��ا امام ن��ادي الكرخ 
يف اللق��اء الذي جمعهما على قاعة ال�سعب يف الدور 
قب��ل االخر من امل�سد���س الذهبي لل��دوري العراقي 

ال�سلوي.
وبح�س��ب اح�سائي��ات املب��اراة ف��اأن الالع��ب عمر 
عام��ر )كابنت املنتخ��ب الوطني( �سج��ل 25 نقطة، 
ومامييز هذا الالعب هو انه ي�سجل نقاطه بكل هدوء 
ودون ت���رضع اأو ته��ور. ام��ا الالعب الطوي��ل القامة 
علي ح��امت، فقد تاألق وابدع وكان �س��داً منيعًا امام 
هجم��ات نادي الكرخ حيث �سجل مبفرده 21 نقطة، 
وق��ام ب� 5 بلوك �سات لي�ساهم وب�سكل كبر لتحقيق 

الفوز على نادي الكرخ.
وكان��ت املب��اراة قد انته��ت بتغلب املين��اء بنتيجة 
)96_84(، حي��ث لع��ب الفري��ق بت�سكيل��ة حملي��ة 

و�سج��ل اأف�سلية منذ بداية الربع االأول ا�ستهله عماد 
�ساب��ر بثالث ت�سويبات ناجحة جم��ع منها اول 9 
نق��اط قابلة العب الك��رخ اأحمد علو���س مبثلها قبل 
اأنطف��اء التي��ار الكهربائ��ي ليوا�سل بعده��ا امليناء 
تفوق��ه ولكن الكرخي��ون اجتهدوا وح�سم��وا احل�سة 
 21-22 االأوىل ل�ساحله��م بف��ارق نقط��ة واح��دة 
، فيم��ا رت��ب اأ�سع��د ع��الوي اأوراق فريق��ه من جديد 
ليقدم��وا لوحة فنية رائعة عر حت��ركات عمر عامر 
ومن��اورة حيدر جمع��ة وم�سطفى جا�س��م ومتابعة 
علي حامت لينه��وا ال�سوط االأول ل�ساحلهم 40-46 
نقط��ة . فيم��ا ارتق��ى م�ستوى الرب��ع الثال��ث و�سهد 
�سجاال بت�سجيل النقاط ح�رضت فية الندية واالثارة 
وزج م��درب املين��اء بالالعب ال�ساب ن��ور بدر الذي 
اأثب��ت جدارت��ه و�ساه��م بح�س��د املزيد م��ن النقاط، 

لينتهي اللقاء ل�ساحلهم 96-84 نقطة.

مدرب الريان يحدد طلباته 
للموسم المقبل

"السوبر المصري" يتسبب بخالف 
بين كوبر ولجنة المسابقات

مدرب السعودية يكشف أهداف معسكر فرانكفورت

تألق الفت للنظر لالعبين اثنين في سلة الميناء 

م�سدر يف احتاد الك��رة اأو�سح ل�)اجلورنال( اأن "االحتاد 
يدر�س جديًا فكرة التعاقد مع املدرب املحلي، بعد �رضف 
النظ��ر ع��ن التعاق��د م��ع امل��درب االرجنتين��ي غابرييل 
كالديرون ب�سب��ب �سيق الوقت وعدم توفر املبلغ املايل 

الالزم من قبل احلكومة العراقية حتى االن".
وا�س��اف اأن "االحتاد ر�سح ثالثة ا�سماء لقيادة املنتخب 
الوطن��ي يف املب��اراة الودي��ة اأم��ام االردن وكذل��ك يف 
مباري��ات الت�سفيات االآ�سيوية املوؤهل��ة لنهائيات كاأ�س 

العامل يف رو�سيا 2018".
وتاب��ع اأن "املدربن املر�سحن لقيادة املنتخب الوطني 
خالل الفرة املقبلة هم: مدرب القوة اجلوية با�سم قا�سم، 
وم��درب النف��ط ح�س��ن احمد، وم��درب نفط الو�س��ط ايوب 

اودي�س��و". ولفت امل�س��در- الذي ف�سل ع��دم الك�سف عن 
ا�سم��ه- اإىل اأن "امل��درب با�س��م قا�سم هو االق��رب لت�سنم 
مهمة تدري��ب املنتخب الوطني، حيث و�سعه كخيار اأول 

لقيادة املنتخب الوطني خالل املرحلة املقبلة".
ولتت�سح ال�سورة اأكرث، اجرت )اجلورنال( ات�سااًل هاتفيًا 
بامل��درب با�س��م قا�س��م الي�س��اح حقيق��ة التعاق��د معه، 
وكذلك ملعرفة وجهة نظره وردة فعله حول هذه االنباء.

وقال اجلرنال يف ت�رضيح خا�س ل�)اجلرنال( اإن "االحتاد 
مل يت�س��ل او يقدم عر�س ر�سمي لقيادة املنتخب الوطني 

حتى اللحظة".
واو�سح اأن "امل�سلحة الوطنية فوق كل املهام، واليوجد 
خالف حول هذا املو�سوع"، مبينًا اأن "اجلميع يف خدمة 
املنتخ��ب الوطني، �سواء العب��ن او مدربن او ادراين او 
اعالمي��ن".  وا�س��اف بالق��ول: "اأمتنى ان تك��ون مهمة 

املنتخ��ب الوطن��ي اإ�ساف��ة اىل م�س��واري التدريبي الذي 
ا�ستم��ر ل�سنوات طويلة يف الدوري العراقي، وكذلك امتنى 
ان ا�سي��ف اىل ا�سم الك��رة العراقية وحتقي��ق اجناز يليق 
ب�سمع��ة الع��راق"، موؤكداً بالق��ول: "�ساأك��ون اول من ميد 

العون خلدمة املنتخب الوطني".
وق��د تك��ون مهم��ة "اجل��رنال" موؤقت��ة، اإذ اف��ادت بع�س 
الت�رضيب��ات باأن احتاد الكرة �سيع��ول على املدرب با�سم 
قا�س��م لف��رة موؤقت��ة ومن ث��م يتعاقد مع م��درب اجنبي 

لقيادة املنتخب الوطني يف كاأ�س اخلليج املقبل.
حي��ث ظه��ر عل��ى ال�سط��ح االن ا�س��م امل��درب االمل��اين 
املخ���رضم وينف��رد �سايف��ر، وح�سبم��ا وردنا م��ن بع�س 
امل�س��ادر ف��اأن املدرب ل��ن يكل��ف خزينة الع��راق �سوى 

مليون دوالر فقط.
وينفري��د "وين��ي" �سايفر هو من موالي��د 1 يناير 1950 

يف ماي��ن، مدرب كرة ق��دم اأملاين والعب �سابق، وي�رضف 
حاليا على تدريب منتخب جامايكا لكرة القدم.

ق��اد نادي كارل���رضوه كم��درب اإىل ن�سف نهائ��ي كاأ�س 
االحت��اد االأوروب��ي يف مو�سم 94-1993 وف��از بكاأ�س 
االأمم االأفريقي��ة يف 2002 م��ع الكام��رون. كم��ا حقق 
بطول��ة دوري االإم��ارات مع ن��ادي االأهلي، ث��م عمل من 
2007 حت��ى 2009 لنادي العن االإماراتي وفاز معه 

بكاأ�س ات�ساالت للمحرفن.
ويف 10 يوني��و 2010 وقع عق��د مدته عامن مع نادي 
باك��و، ولك��ن مت انهاء ه��ذا العق��د يف 18 يناير 2011، 
ليع��ن يف يوني��و 2011 كمدي��ر فن��ي ملنتخ��ب تايالند 
لث��الث �سن��وات. ويف عام 2015م ق��ام بتدريب منتخب 
جاماي��كا لك��رة الق��دم يف بطولة كوب��ا اأمري��كا 2015 

املقامة يف ت�سيلي.

و�ضع االحتاد العراقي 
لكرة القدم، اولوية 

التعاقد مع املدرب املحلي 
بعدما ان�ضحب من 

فكرة التعاقد مع املدرب 
االجنبي ال�ضباب مالية، 

ور�ضح ثالثة اأ�ضماء لقيادة 
املنتخب الوطني وكان 
على راأ�ضها مدرب نادي 

القوة اجلوية با�ضم قا�ضم 
وامللقب بـ"اجلرنال".
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ح�سل االحت��اد العراقي لك��رة القدم، عل��ى موافقة 
مبدئي��ة من نظره البحرين��ي خلو�س مباراة ودية 
بن املنتخب��ن على ار�سية ملع��ب كربالء الدويل 
خ��الل الف��رة املقبل��ة. وق��ال مدي��ر اع��الم وزارة 
ال�سب��اب والريا�س��ة عل��ي العط��واين ل�)اجلورنال( 
الق��دم توا�س��ل م��ع  العراق��ي لك��رة  "االحت��اد  اإن 
نظ��ره البحرين��ي م��ن اأج��ل تاأم��ن مب��اراة ودية 
ب��ن الفريقن خالل الف��رة املقبل��ة". وا�ساف اأن 
"االحتاد البحريني مل ميانع اللعب يف العراق، بل 
عل��ى العك���س وافق مبدئي��ًا على خو���س اللقاء يف 
االرا�س��ي العراقي��ة"، الفت��ًا اإىل اأن "رف���س كوريا 
اجلنوبي��ة اللع��ب على ار���س العراق دف��ع االحتاد 
العراق��ي اىل مفاحت��ة ع��دد م��ن البل��دان ال�سقيق��ة 
للع��ب املباراة على احدى املالع��ب الثالثة )ملعب 
الب���رضة ال��دويل- ملع��ب كرب��الء ال��دويل- ملعب 

فران�س��وا حري��ري يف اربي��ل(". وتاب��ع اأن "العراق 
خاط��ب منتخب��ات م���رض ودول املغ��رب العرب��ي 
من اجل تاأم��ن مباراة ودية ثالث��ة عقب مباراتي 
االردن والبحري��ن، ومن املوؤم��ل ان تقام يف ملعب 
فران�س��وا حري��ري للتاأكي��د عل��ى جاهزي��ة جمي��ع 
املالعب العراقية". وتوا�سل جهود الوزارة لتنظيم 
املباري��ات ب�س��كل ايجاب��ي وعك�س �س��ورة مثالية 
للك��رة العراقي��ة، ومن �سمن تلك اجله��ود، ا�سدرت 
ال��وزارة قائم��ة بامل��واد املمنوعة م��ن التداول يف 
املالعب كافة ابت��داءا من مباراة املنتخب الوطني 
العراق��ي مع املنتخب االردين ال�سقيق يف االول من 
حزي��ران املقبل.  و�سملت املمنوع��ات "املفرقعات 
الناري��ة وال�سالح واالدوات اجلارحة وا�سعة الليزر، 
باال�ساف��ة اىل القن��اين الزجاجي��ة وقن��اين املياه 
الكب��رة وال�سغ��رة وكام��رات الفيدي��و بالن�سب��ة 
للجمه��ور، وكذلك ال�سكائ��ر والقداحات واملخدرات 

وامل�رضوبات الكحولية والكرزات.

ي�ستقب��ل فري��ق ال�رضطة �سيفه فري��ق كربالء، على 
ار�سي��ة ملع��ب ال�سع��ب ال��دويل، الي��وم، يف خت��ام 
مباريات اجلولة ال�13 من املرحلة الثانية للدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
فري��ق القيثارة اخل���رضاء ي�سعى اىل الع��ودة ل�سكة 
االنت�س��ارات التي غابت ع��ن الفريق يف اآخر ثالث 
ج��والت، فه��و مل ي��ذق طع��م الف��وز عل��ى الكهرباء 
انته��ت جمي��ع  اجلوي��ة، حي��ث  والق��وة  وال��زوراء 

املباريات بالتعادل.
م��درب الفريق ناظ��م �ساكر، يحاول اإخ��راج الفريق 
من ه��ذه الدوام��ة ملوا�سلة ال�سغط عل��ى املت�سدر 
فريق النفط، الذي يبدو االقرب خلطف لقب الدوري، 

ويف�سله فارق مريح عن ال�رضطة.
ويحت��ل فري��ق ال�رضطة املرك��ز الث��اين يف الدوري 

العراق��ي بر�سيد 60 نقطة، حيث لع��ب 30 مباراة 
تع��اداًل  و12  انت�س��اراً   16 خالله��ا  م��ن  ح�س��د 

وهزميتن، ويبتعد عن املت�سدر النفط 4 نقاط.
يف املقاب��ل، ف��اأن كرب��الء �سياأمل ب��اأن ي�سع حداً 
لنتائج��ه ال�سلبي��ة، بع��د غياب الفوز ل���10 جوالت 
متتالي��ة، فالفري��ق يعاين م��ن �سوء النتائ��ج �سواًء 

داخل ار�سه او خارجها.
وغالب��ًا م��ا تنته��ي نتائج ابن��اء املدين��ة املقد�سة 
بالتع��ادل، خا�س��ة يف املباريات الت��ي يخو�سها 
عل��ى ار�س��ه وبن جمه��وره، ولكن ه��ذه املواجهة 
�ستك��ون امام الو�سيف ويف ملع��ب ال�سعب الدويل، 

اي بح�سور جماهري غفر الن�سار ال�رضطة.
الهزمي��ة االخ��رة يف ال��دوري امام النج��ف كانت 
قا�سي��ة، حي��ث تلق��ى الفري��ق 4 اه��داف وجم��دت 
ر�سي��ده عند النقطة 26 يف املرك��ز ال�13 يف �سلم 

ترتيب الدوري العراقي املمتاز.
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