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قـرر احتاد الـعراقي لـكرة القـدم امس االربعـاء استـمرار اقـامة مـباريـات دوري الكـرة من دون جمـهور كـإجراء احـترازي لـتفـادي فيروس كـورونا. وذكـر إعالم االحتاد في
ـمثلي االحتـادين الدولي واالسيـوي يوم غد ديـر االداري باسل كـوركيس سيـجتمع  بـيان ان القـرار جاء انسـجامـا مع قرار خلـية االزمة. من جـانبه فإن االحتـاد اعلن ان ا
اجلمعة في الـدوحة لتحديد ملعب مواجهة العراق وهونغ كـونغ اضافة الى مباريات االندية التي تمتلك استحـقاقات خارجية. الى ذلك أكد مدير شؤون االحتاد العراقي لكرة
ؤتمر نتخب الـوطني باإليقاف. وقـال عباس خالل ا متاز كي ال يـتأثر ا نتـخب الوطني سريتشـكو كاتانيـتش طالب باستمرار دوري الـكرة ا القدم أحمد عـباس أن مدرب ا
نتـخب الوطـني لكرة الـقدم سـريتشـكو كـاتانيـتش متـواصل معنـا بشـأن القرارات الـتي  اتخـاذها بسـبب فايـروس كورونا".  من األسبـوعي في مقـر االحتاد إن "مـدرب ا
جانب اخـر اعلـنت ادارة نـادي القـوة اجلويـة امس االربـعاء ايـقاف تـدريـبات فـرق الفـئات الـعـمريـة بسـبب كـورونا.  وذكـرت االدارة عبـر مـكتـبهـا االعالمي انه سـيتم إيـقاف
دة عشرة أيـام.وبينت ان هذا االجـراء يأتي حسب توجـيهات خلـية االزمة في البالد والـتي حذرت من فيروس درسة الكرويـة  تدريبات الـفئات العـمرية لفـرق القوة اجلويـة وا

متاز دون جمهور بسبب الفيروس الذي شخص اصابة  32 حالة في بغداد وعدد من احملافظات. كورونا. ويقام دوري الكرة ا
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تتواصل في بغداد
واحملافظات
منافسات الدوري
متاز بغياب ا
اجلمهور

وفي مــهــمـة لــلــمـدرب ان يــرسم  بــشـكل
ـسـار واألخـذ بـزمـام األمـور وألنه اخـر ا
كن ان يبـقى الفريق بـعيد عن أجواء ال
ـنافـسـات الـتي أزعـجت عـشـاقه  الذين ا
اليقبلـون اية مسوغات امـام  أي  نتيجة
سلـبية الـيوم رغم الشيء مـضمـون بكرة
كـن الحد الـتـكـهن بـالـنـتائج الـقـدم  وال
لـــكن مـــهم ان يـــســتـــغل الــفـــرق ظــروف
ومــصـاحلـة جــمـهــوره في  الـتــعـامل مع
فــرصـة  الـلــعب مع نــفط مـيــسـان االخـر
ر بـاسوء حاالته بـعدما فشل في الذي 
مــلـعــبه وخـارجـه ثالث مـرات ومــؤكـدان
تـفـكـيـر احــمـد دحـام والالعـبـ مـنـصب
كن مواجهة نفس على قهر الطالب وال
ـر  فــيــمـا تــمـثل األمــر بــعـد الــسـقــوط ا
وقف في مواجهة الـيوم فرصـة إلنقاذ  ا
ان يـــظـــهـــر الالعــــبـــ مـــا لـــديـــهم وان
يـسـتـعـيـدوا الـثـقـة لـفـريـقهـم  الن االمور
الحتـتـمل بـعد اكـثـر الـعـثـرات  بـات امام
حــاجــة مــاســة لــلــفـوز  والــتــخــلص من
ـوقع احلـالي والن فـي الـفـوز قـد تـفـتح ا
امال اخـرى امـام مشـاركـة تظـهـر صعـبة
بـــوجه الــفــريـق الــذي عــلــيـه ان يــظــهــر
مــنــظـمــا حتت أضــواء  اإلعالم  وهــنـاك
العبـون قـادرين على قـلب األمـور بدا من
الـــــيــــوم   وان يـــــكـــــون الالعـــــبـــــ في
اجلاهزية واحلالة النفسية   امال في ان
يعـود الـفريق بـفـوائد الـلـقاء الـذي بدون
هـمة النـتيـجة االيـجابـية قـد تضع حـدا 
ــدرب وهــو مــا يــنــطــبق عــلى الــطالب ا
وكالهــمـا في  مـوقـف  اليـحـســدان عـلـيه
ؤكد سـتتفـاقم  بعد امام ازمة الـنتـائج ا
ـباراة التي اكثـر في ظل ما تـسفـر عنه ا
سيـلـعبـها الـطالب بـعيـدا عن جمـهورهم
ــتـــابــعــتــهـــا من خالل قــنــاة ــضــطــر  ا
ـني الـنـفس ان الـريـاضـيـة الـعـراقـيـة و

اخـتبـار لـيس سـهل مع كل الـرغـبـة التي
علـيهـا الضيـوف  الذي تـنفس الـصعداء
بـــعــد احلـــصــول عـــلى اول ثالث نـــقــاط
ـلـعـبه  لـكـنه يـريد وتـذوق طـعم الـفـوز 
اثبات جدارته في مباريات الذهاب التي
الزالت تـشكل  حتـديـا بعـد السـقـوط قبل
اضي في ملعب احلدود وأهمية الدور ا
تـدارك  األمـور وجتـنب تـكـرار سـيـنـاريو
ـــوسم األخــيــر والــفــشل في مــشــاركــة ا
باريات التي  دفعت به التعامل مع تلك 
 للوراء ولو األمور تـختلف حليا في ظل
ـبـاريات الـتي ان إلـيـة الـبـطـولـة وعـدد ا
حتــــسب بـــدقـــة مـن خالل تـــقـــد األداء
والـلعب بـتـركـيز وقـوة وحـمـاس وتدارك
األمـور فـي ثـاني طـلــعـة خـارج الــبـصـرة
وفي اخـتـبـار لـيس بـالسـهل رغـم تراجع
ـضـيف لـكـن تـبـقى الـنـتـيـجـة مـرهـونـة ا
بـــعــطــاء الالعــبــ  فـي حتــقــيق الــفــوز
وإضــافــة كــامـل الــنــقــاط في ظل تــبــاين
نـتائـج الفـرق االخـرى مـا يـدعم حـظوظه
ـوقع أفضل لكن البد من اخذ في التقدم 
كن في االعتـبار  وضع الـوسط الذي ال
ان يفرط بنـقاط ثاني مبـاريات عقر الدار
ـنـافـسـة النـهـا اكـثـر ضمـانه رهـانه في ا
في دعم  مشاركته تمر بحالة قلقة بشكل
واضـح وبــدون حتـــقـــيق الـــفــوز الـــيــوم
سـيكـون امـام ازمة حـقيـقـية بـسـبب عدد
ــبــاريــات الــتـي تــلــعــبـــهــا الــفــرق في ا
الــبـطــولـة كـن مـرحــلـة واحــدة. ويـشــعـر
ر به جمهور الطالب بـاحلزن جراء ما 
وقع الـثلث عـشر ـتواجـد في ا فريـقهم ا
بنـقطـة  والرغـبة في ان تـتغـير األوضاع
عــبـــر لـــقــاء الـــيـــوم  في عـــبــور بـــوابــة
الــضــيــوف نــفط مــيــســان  بــدون نــقـاط
طلوبة ومحاولة العودة لسكة النتائج ا
الن أي تـأخــر بـعـد يــعـني  االبــتـعـاد عن
ـنافـسـات الن  بـقاء احلـال عـلى مـا هو ا
عـلـيه  سـيــصـعب األمـور الـتي اليـحـسـد
عليهـا الفريق وهو يـعاني أساسا وكأنه
واسم األخيرة واستمر يكرر مشاركات ا
يـتـأثر بـواقع الـنـتـائج التـي تظـهـر اكـثر
ـدرب احمـد خضـير الذي هـمة ا حتديـا 
يـدرك أهـمـيــة إيـجـاد احلـلـول الـسـريـعـة
لنـتائـج الفـوز التي يـبدو غـير مـضمـونة
حـتى امام مـتـذيل الـترتـيب والن الـفريق
لن يبلغ مسـتواه ولو انه قدم مـستويات
مــقـــبــولـــة لــكـــنه لـم يــســـتــغل الـــفــرص
والـتـعـامل مـعـهـا بـسـبب عـجـز الـهـجـوم
البعـيد عن رغبـة التسـجيل التي هي من
ـبـاريات الـتي تاثـر بـها الـفريق حتسم ا
الذي يلـعب بصفوف غـير منـتظمة قـليلة
الـــعــطــاء حتت أنــظـــار األنــصــار الــذين
يــشــعــرون بــغـصــة  وتــقــلص احلــظـوظ
بسبب التعثـر ونزف النقاط ومرة أخرى
درب اآلمـال على عـناصـر اخلبرة يعـلق 
التي يأمل ان تصنع الـفرص وتركز على
ـشـكـلـة الــتي  يـعـاني مـنـهـا الـتـهــديف ا
الـفريـق من الصـعب ان يـسـتـمـر مع هذا
ـسـتـوى احلـال امـام تـراجع الـنـتـائج وا
والــــــفــــــشل فـي كل شـيء حـــــتـى االن لم
يـكـشف عن هـويته ويـبـقى االمـر مـتـعلق
بــعــطــاء الالعـبــ في مــواجــهــة األمـور
بـــحــمـــاس وبــالـــعــمل اجلـــاد فــضال عن
ـدرب طــريــقـة الــلــعب  الــتي يـحــددهــا ا
واإلعـداد لـلـمـبـاريـات الـقـادم  لـتـعـويض
فترة التوقف في األدوار الثالثة األخيرة
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تـتـواصل اليـوم  مـبـاريـات الـدور الرابع
ــمــتـــاز بــكــرة الــقــدم مـن دوري الــكــرة ا
بإقـامة مـبـارات الـيوم اخلـميس األولى
في كــربالء بـ نــفط الـوسـط واجلـنـوب
عــنـد الــسـاعــة الـثــالـثــة  والـثــانـيــة بـ
الطالب ونفط ميسان وتختتم  مباريات
ـذكـور الــسـبت بــلـقـاء الــشـرطـة الــدور ا
ـينـاء البـصري وتـعلق الـفرق بضـيفـة ا
األربـعـة اآلمـال عـلى عنـاصـرهـا لـتـغـيـير
ـاضية وتعـويض نتـائجـها في األدوار ا
الــتي الـــزمـــتــهـــا الــتـــواجــد فـي مــواقع
ــؤخـــرة في ســـلم الـــتـــرتــيـب الــفـــرقي ا
وتتـطلع النقـاذ نفـسهـا قبل فوات األوان
وكالهــمـا بـأمـس احلـاجـة لــلـنــقـاط إمـام
ـتـشابه صـعوبـة الـلقـاء في ظل احلـالة ا
ـــلــعب ويــدركـــان أهــمــيــة قـــبل دخــول ا
النتيجة التي حتـتاج الى تنظيم خطوط
الـلـعب والن الالعــبـ يـدركـون   عـلـيـهم
ـســتـوى حــيث وجـود عــنـاصـر تــقـد ا
اخلـــــبــــــرة والـــــوجــــــوه الـــــواعــــــدة في
صفـوفهمـا. ففـريق الوسط  يـسعى حملو
ــيـنــاء واحلـدود اثــار خـســارتـيـه امـام ا
والـتراجـع للـمـوقع الـتـاسع الـتي تواجه
راضي شــنـيـشـل في اخـتـيــار الـتــشـكـيل
ـسـتـوى  وحلـسم الـقـادرة عـلـى تـقـد ا
الـلــقـاء الـذي يــشـكل حتـد لــلـفـريق الـذي
يناء كـان امام ا سبق وسقط في نفس ا
أي انه الزال يفـتقـد للـثقـة والنه لم يصل
ــطــلـوبــة رغم االنـتــدابـات الى احلــالـة ا
الــتي قــام بـهــا شـنــيـشـل الـذي عــلـيه ان
يقـود الفـريق للـفوز واخلـروج من دوامة
الــنـتـائج  الــسـلـبــيـة إمـام  مـهــمـة بـاتت
تــصــعب عــلى الالعــبــ في ظل تــراجع
ــســـتــوى والـــنــتـــائج بــعـــدمــا خـــســر ا
مــبـاراتــ من ثالث ومــؤكــد انه يــسـعى
لـــعــودة أفــضل مـن خالل مــعـــقــله الــذي
باريـات الفريق يفتـرض ان يوظفه ولـو 
سـتـواه وهـو لالن لم يواجه التـي هي 
فـريقـا جـمـاهيـريـا ولم يتـمـكن من تـقد
نــفـسـه حـتى فـي مـيــدانه الــذي يـامل ان
يـرتق بـهـا عبـر عـطـاء الالعـبـ والـقدرة
على اإلقـناع في ان يعـود لسـكة الـنتائج
ـــنــافـــســات الــتـي جــاءت عــلـى غــيــر وا
ـــتــوقـع في ظل الـــتــحـــضــيـــرات الــتي ا
قدمتها اإلدارة التي تنـتظر ان يتغير كل
ـوقع والـنقـاط لكن الـسؤال شيء حيث ا
ــطــروح هل بــإمــكــان الـوسـط حتـقــيق ا
طلـوب  واخلروج بـأول ثالث نقاط في ا
مــلــعــبه الــذي يـســتــقــبل نــفط اجلــنـوب
ـــنـــتــشي بـــفـــوزه عــلى اربـــيل في أول ا
نتـيـجة ايـجابـية مـنحـته الـتقـدم للـموقع
العاشـر والتـخلص من البـقاء في مواقع
ــؤخـــرة والـــتــطـــلع لـــفـــوز اخــر عـــبــر ا
تـدنية استغالل حـالة أصـحاب األرض ا
ـطلـوبة امـام رغبـة العـودة بـالنـتـيجـة  ا
من خالل تــوظـيف عــمـار عــبـد احلــسـ
ـعنـوية التي جلهـود الالعب واحلـالة ا
خرجوا بها الى مـلعب الوسط اثر عبور
ـهم  خلوض لـقاء بوابـة اربـيل احلافـز ا
اليـوم بعـدما زادت ثـقة الالعـب ولو ان
الـوضع الـذي عـلــيه اجلـنـوب يـشـبه الى
حـد بعـيد  لـلـمضـيف لـكنـه اليريـد اهدار
فرصـة احلصـول عـلى ثالث نقـاط اخرى
تخدم االمور التي تعثرت في بداية يأمل
ان تـــتــــعـــدل  فـي مـــيــــدان الــــوسط  في
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ـهـتـم كـثيـر مـا نـتـعـرض لـلـسؤال من عـامـة الـنـاس وا
بـالشان الـرياضي لـيس بصـفتـنا الـصحـفيـة واإلعالمية
ا هـناك من يعتقد اننا جزء من والـكتابية فحسب بل ر
طبـقة مثقفة قريبة من األوساط الرياضية عامة والكروية
ـكـنـنـا من اإلجـابـة عـلى تـلك الـتـساؤالت ا  خـاصـة 
شروع شـروعة سيـما الـتي تصـنف ضمـن ا احملـببـة  ا
الـنـهـضــوي الـوطـني ولـيـس الـريـاضي فـحــسب. قـطـعـا
ن يـجـيد الـقـراءة خـلف االكـمة تـكـون اإلجابـة واضـحـة 
ولـيس داخل الشـرنقة خـصوصـا أولئك الـذين يعـتقدون
ـة الذي غـدت فيه ويـعون أهـميـة الريـاضة في زمن الـعو
جــــــزء ال يـــــتـــــجـــــزأ مـن اجملـــــتـــــمـع واحـــــد اهم ادوات
ـية وان بدت الـدبلـوماسـية الـناعمـة في إدارة مـلفـات عا
ـا الثقـافي لكن تـخص الشـان الريـاضي والشـبابي ور
جــوهـــرهــا اخـــذ حــيـــزا كــبـــيــرا مـن جــانب الـــعالقــات
ــال والــتــجــارة واالقــتــصـاد والــتــواصل واالنــفــتــاح وا
واالســتـثـمــار بل وصـنــاعـة قـوى مــجـتـمــعـيـة وراي عـام
جـعـلــهـا فـعال تــدخل مـنــظـومـة احلــضـارة بل احـد اهم
ركـائزهـا. هـنـا تـكـمن عـلـية االهـتـمـام بـالـريـاضـة مع ما

حتمله من جانب ترفيهي وصحة بدنية مجتمعية.
ـتابـعـة جـماهـيـرية تعـيش االوسـاط الـكرويـة الـعـراقيـة 
ـؤقتـة الدارة دفة مـنظـومة شغـوفة حـول انبـثاق الـهيـئة ا
كرة الـقـدم بعـد ان فـقدت الـكثـيـر من قوتـها وتـمـاسكـها
ونـظامها الـعام اثر تصـدعات سنـوات خلت ال تكمن في
ـنظـومـة اجملتـمعـية سـوء األداء الفـردي فحـسب بل ان ا
تـعـددة اضرت ـلفـاتـهـا ا وادارة دفـة الدولـة الـعـراقيـة 
واثـرت وانـعكـست عـلى اجلانـب الريـاضي اثـر تدخالت
وضغـوطات حزبية وكتـولية وعشائريـة وشخصية وقوى
ؤثر بـجانبه السلبي أخـرى متنفذة كان لـها احلضور ا
ـا جعـلنـا نعـيش اسـوء أيام الـرياضـة تاريـخا خـاصة 
ي ــلــيـارات دون حتــقــيق اجنــاز عـا جتــســد بــصـرف ا
ـبي واحد. هنـا تكمن عـلية اإلجـابة الواضـحة حيـنما او
ـسـتـبـصرون : ( نـسـال كيـف حال الـريـاضـة فـيـجـيب ا
الــريــاضــة جــزء من مــؤسـســات الــدولــة وال تــخـرج من
كن ان تعـيش حالة خاصة بـها فانها جزء نـطاقها وال 
من مـنظومـة الدولة الـعراقية الـتي تعيـش سوء حال عام
ـهــمـة ـؤســســات ا ــرافق احلـيــويــة وا يــشـمـل جـمــيع ا
والـرياضة ال تـنفصل عن اجلـسد العام) لـذا هي تعاني

رتبطة معا. لفات ا ا تعانيه بقية ا
الـبعض وجه نقداً الى اجراء الفيفا لقاءاته مع مرشحي
ـؤقتـة خارج الـعراق وفـقا لـرؤية شـغل عضـوية الـهيـئة ا
ــا نـقل يــعـتــقــدهــا الــبـعض انــهــا عــراقــيـة صــرفــة ور
الــتـفـاوض خــارجـيـا يــقـلل من الــشـأن الـعــراقي ويـعـده
تـدخال بالـشؤون اخلصـوصيـة احمللـية فـيمـا يرى جانب
اخـر سيـما بـعد ان فـشـلت جهـود السـيـد محـمد تـوفيق
عـالوي بـتــشـكــيل حــكـومــته اثــر تـدخـالت وضـغــوطـات
ومـصالح ضيـقة كمـا عبـر عنهـا هو في رسالـة االعتذار
الـشهـيـرة والتـاريـخيـة تـدل على ان الـعـراق موبـوء بـتلك
ؤقتة اذا االمـراضـ بصورة قد تـاثر على والدة الـهيئـة ا
تـمت الـلــقـاءات داخل الـعـراق وهــذا مـتـوقع. لـذا ارتـأي
ــا بــعـد الــتــشـاور مع الــفــيـفــا واالحتــاد االسـيــوي ور
اطـراف عراقـيـة ان تـكـون الـلـقاءات خـارجـيـة بـعـيدا عن
كـن لهـا ان تـقود الـضـغوط كي يـأتي اخملـاض بـوالدة 
نـظـومـة كامـلـة. هـنا كرتـنـا الى بـر األمـان وتعـيـد بـنـاء ا
اذكر حـكـاية لـلطـرفة فـقد تـسـاءل البـعض عن انسـيابـية
دورنـا الـكـروي اجلـمـيل الــذي انـطـلق مـؤخـرا بـرغم كل
الحـظـات وان امـوره ما زالت الـظـروف والـتسـاؤالت وا
تـسـيـر بـخـيـر بال مـشـاكل بـصـورة مـحـيـرة حتـتـاج الى
تـفـســيـر فـأجــاب احـدهم بـتــعـبـيـر
طــــريف اذ قــــال : ( انه بــــخت
ـا للمعنى احـمد عباس ) 
مـن ارتـــبــاط بـــالـــهـــيـــئــة
ـقــبـلــة. نـسـال ـؤقــتـة ا ا
الــله الــتــوفــيق لــكــرتــنــا
وكــرويـيــنــا عــامــة الـلــهم
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باشرة في العمل في مدينة ديالى الرياضية اإلعالن عن ا
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ديـر الفـني لفـريق الـزوراء باسم قـاسم أن نتـيجـة التـعادل السـلبـي أمام فريـق أمانة أكد ا
مـتاز تـعد أشـبه باخلـسارة عـلى الرغم من أن بـغداد في افـتتـاح اجلولـة الرابـعة من مـنافـسات الـدوري ا
بـاراة كانت خارج أرضه. وقال قاسم إن الفريق لم يـعان من صعوبة أمام أمانـة بغداد كما هو احلال في ا
سـتوى العـام لم يكن نداً باريـات السابـقة أمام الـكهربـاء والطـلبة مـبينـاً أن فريق أمانـة بغداد مـن حيث ا ا
قوياً لـلزوراء. وأضـاف قاسم أن األفـضلـية كـانت واضحة لـلنـوارس من خالل نسـبة االسـتحـواذ والوصول
إلى الهدف ولـكن الفريق أضاع الكثـير من الفرص بسبب فقـدانه للمسات األخيرة لـلتسجيل. وأشار قاسم
إلى أن الفـريق لعب بكل أوراقه الهـجومية ولكن تـبقى مشكـلة الفريق هي نـقص الالعب الهداف أمثال عالء
ـتـلك في جعـبـته سبع نـقاط مـن فوزين وتـعادل لـيـحتل بـها عـباس وعـمـاد محـسن. يذكـر أن فـريق الزوراء 

متاز. ركز الرابع في ترتيب فرق الدوري ا ا
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اعــلــنت مـــديــريــة شــبــاب وريــاضــة
ديالى امس االربعاء عن بدء العمل
دينـة الرياضـية بكـلفة في مشـروع ا
6 مـــلــــيــــار بـــعــــد تـــوقف دام  105
سـنـوات. وقــال مـديـر الـدائـرة هـيـثم
عــبــد الـــســتـــار ان ارض مــطــار ابن
فـرناس في مـنـطقـة الـسبـتـية (10كم
شمال غرب بعـقوبة) جرى تسـلميها
بـصــورة رســمــيــة من قــبل مــحــافظ
ديـالى مـثـنى الـتـمـيـمي الـى الـشـركة
شروع بـناء مدينة ـنفذة  الروسية ا

ـشـروع كان ديـالى الـريـاضـيـة وان ا
ـــبــاشـــرة به في 2014 ـــؤمل ا من ا
اال ان احداث حزيران انذاك اسهمت
في تـاجـيـله الى اشـعار اخـر مـبـيـنا
ان وزيـر الـشبـاب والـريـاضـة كان له
ـشـروع دور كــبـيـر فـي احـيـاء هــذا ا
الـذي يــتــالـف من مــحــاور مــتــعـددة
ابــرزهـا بــنـاء مــلـعب يــسـتـوعب 30
الف مــتــفــرج بـاالضــافــة الى مالعب
اخـــرى مع فـــنــدق 4 جنـــوم. واشــار
مـدير شـبـاب وريـاضـة ديالى الى ان
اســتالم الــشـــركــة الــروســيــة الرض

مطار ابن فرناس تمثل بداية رسمية
ـــشـــروع الــذي لـــبـــدء الـــعـــمل فـي ا
سينـقل احملافـظة الى وضع اخر في
االطار الرياضي كونه سيخلق نافذة
كـبـيـرة امـام البـطـوالت والـنـشـاطات
الــريــاضـــيــة وخــاصـــة كــرة الــقــدم.
وتسبـبت احداث حزيــــــــران 2014
همة في ـشاريع ا في تاجيل مئات ا
ـديــنــة الـريــاضــيـة ديـالـى ومـنــهــا ا
بـســبب االحـداث االمـنــيـة وسـيـطـرة
داعش االرهـابي عـلى بـعض مـناطق

احملافظة.
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أوضح مـدرب الـنـجف حـسن أحمـد أن فـريـقه يـنافس
ـمـتـاز بـعد بـشـراسـة عـلى صـدارة الـدوري الـعـراقي ا
الـفوز عـلى نـظيـره الكـهربـاء ضمن مـنافـسات اجلـولة
الرابعة. وقال أحمـد اننا جنحنا في خطف  3نقاط من
يزة فريق شرس مـثل الكهربـاء الذي يضم مجـموعة 
ـنـافـسـة من الالعــبـ والـنـجف ســيـكـون من الـفــرق ا
بشـراسة على صدارة الـترتيب بـعد أن رفعنـا رصيدنا
إلى  7نـقاط من  4مـبـاريات خـاضـهـا الـفريق. وأوضح
ـبـاراة عـززت مـوقـعــنـا في الئـحـة الـتـرتـيب جـمع ان ا
ـعتـمـد لـلـمـوسم احلالي الـنقـاط مـهم في ظل الـنـظـام ا
بدوري من مرحـلة واحدة. وفـاز النجف على الـكهرباء

بهدف دون رد من توقيع علي صالل. 
شاكل الى ذلك اقتـربت وزارة النفط من إيـجاد حلـول 
قبلة. والتقى نادي نفط اجلنوب خالل الفترة القليلة ا
ـثـلي انديـة الدوري ـثلي الـهيـئـة العـامة و عـدد من 
مـتـاز لـكـرة القـدم بـوكـيل وزيـر النـفط كـر خـطاب ا

ـالـية لـغـرض الـتبـاحث مـعه بـشـأن األزمة ا
ـــر بـــهـــا نـــادي نــفـط اجلـــنــوب. الـــتي 
واجرى خطاب اجرى اتـصاالت هاتفية
ســريــعــة مع مــديــر عــام شــركـة نــفط
اجلـنـوب ومـدير الـرقـابـة الداخـلـية
في مقر الوزارة و االتفاق على
رسم خارطة طريق تكون كفيلة
بـــحل ازمـــة الـــنـــادي. وكـــان
رئـيس نـادي نـفط اجلـنوب
مــــحـــمـــد ولـي قـــد اعـــلن
استقالته بسبب االزمة
ــالــيــة الـــتي عــانى ا
مـنـهـا الـفـريق لـكن
أعــضــاء الـهــيــئـة
اإلدارية اقنعوه
بــالــعــدول عن

االستقالة.
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ــــتــــذيل. يــــعــــبــــر فــــريـــقــــهـم بــــوابـــة ا
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واســتـمـر فــريق الـنـجـف بـتـقــد نـفـسه
بــشـكل واضـح بـعــدمـا حــقق الــفـوز  في
مـــلــعــبه وحتت أنــظـــار جــمــهــوره عــلى
الـــكــهـــربــاء بــهـــدف عــلي صـالل لــيــرفع
رصـــيــــده الى ســـبـع نـــقـــاط مــــتـــقـــدمـــا
بــاسـتـحــقـاق لـلـوصــافـة قـبـل ان يـسـعـد
األنـصـار الـذين يـرون ان نـتـائج  األرض
ـهــمــة حـسن احــمـد أهم وســائل الــدعم 
ـطــلـوب الــذي يـقــدم الـفــريق بــالـشــكل ا
خالفـا لتـصـريحـاته قـبل بدايـة الـبطـولة
ـشـاكل يـحصل ومـا  طرحه وشـكى من ا
الـعـكس  اليـوم تـمـامـا خارج الـتـوقـعات
ـراقـب سـيـتـرك الـفريق الـذي يـسـتـمر ا
بــبـدايـته الــنـاجــحـة عـبــر اداء الالعـبـ
ــذكــورة الــتي ــثــمــر عن الــنــتـــيــجــة ا ا
ـشــاركـة بـشـكل واضح انـعـكــست عـلى ا
ومنحته دفعة معـنوية عالية قبل خوض
اللقـاء القادم  في مـلعبه عـندما يـستقبل
األمــانــة وســيــكــون امــام مــهــمــة  يــريـد
االستفادة منـها والتعـويل على مباريات
االرض الــتي فـرضــتـهــا الـبــطـولــة الـتي
تــتـــيح الـــلــعـب لــلـــفــرق اكـــبـــر عــدد من
بـاريـات وهو مـا  يـخدم مـهـمة الـنجف ا
ـوقع الـذي حـقـق الـفـوز الـثــاني وتـقـدم 
جيد ويأمل في احلرص عليه  وانه عازم
على تـكرار سـيناريـو النـتائج في مـلعبه
لـلـحــفـاظ  عـلى سـجل الــنـتـائج وتـعـزيـز
الـنجـاحـات  والـتـقـدم من دور الخر ومن
مــبــاراة ألخــرى في ظل خــطــوط الــلــعب
ـدرب  الذي التي يـبـدو توظـفهـا خـبرة ا
يـبـدو سـاهم  بـبـنـاء فريـق متـكـامل وفي
ـهمـة أخـرى مع فريق تطـلـعات الـنـجاح 
اخـر  ان يـسـتـمـر يـلـعب بـدون جـمـهوره
ؤكد تقبل النـتيجة عبر وسائل اإلعالم ا

أول بـاول لـتـوفـرهـا  امـام اجلـمـيع  البل
مـشـاهـدتـهـا  عـبـر اكـثـر من وسـيـلة قـبل
حتـلـيــلـهـا والن األمـور الـفــنـيـة لم تـبـقى
ــراقـبـ بل بـ ـدربـ وا حـكــرا عـلى ا
الـكل  ومؤكـد ان الـبعـض يجـيـد متـابـعة
االمــور بــاكــثـــر من لــغــة ويــرى في  ذلك
الـثقـافـة  الـريـاضيـة ولـيس الـكـروية من
خالل مــتـــابــعـــة الــدوريـــات اخملــتـــلــفــة
ــتـــقــدمــة  من جــانــبه وبــعــد الــعــودة ا
بـاخلـسـارة الـثالـثـة وبـنـقـطـته الـوحـيدة
سـيـكـون الـكهـربـاء امـام مـهـمـة غـاية في
الـصـعـوبــة في مـواجـهـة الـقـوة اجلـويـة
ـــبـــاريـــات وقـــد يـــســـتـــمـــر حتت زخم ا
الصعبة ونتائجـها اخمليبة  بعدما سقط
ـلـعب الـنــجف ويـسـتـمـر نـزف الـنـقـاط
ــشـــكــلـــة وزادة األمــور ويـــصــعـب حل ا
صـعـبـة ومــؤكـدان عـبـاس عـطـيـة يـشـعـر
باإلحباط امام ما يـحصل للفريق الذي
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والزال الـزوراء بـعـيـد عن
مـســتـواه وفــشل مـرة
اخـرى فـي الـظــهـور
قنع امام األمانة ا
 ليـخرج بـتعادل
أشـــــــــــــــــــــــــــــبــه
بـاخلـسـارة قـبل
ان يـــســــتـــفـــيـــد
األمـــــــانــــــــة من
النقطة ليتقدم
الـى مــــــــوقع
الـــكــهـــربــاء
لـــيــســـتــمــر
الـــــــــــــزوراء
كـانه الرابع
بسـبع نقـاط وقد

ـيناء الحـقة   احلدود وا يتركه لـلفرق ا
ـيـنـاء بـست نـقـاط والـشـرطـة واربـيل وا
بأربع قـبل ان يفـرط بنقـطتـ وقد  تـثير
نتيجة التعادل الشكوك ب جمهوره في
ـنـافـسـة ان يـواجه الــفـريق صـعـوبــات ا
ـوسم عـلى الـلـقب الـهـدف من مـشـاركة ا
يز وفـريق يقدم التي حتتـاج الى اداء 
ـسـتــوى الـذي يـلـيق بـه وقـد يـكـون قـد ا
تاثر بغياب جمهوره الذي وصفه عصام
حـمـد بـالـرقم الـصـعب وغـيابـه كان وراء
خروج األمـانة بـالنـقطـة وهو االخـر بقي
نـافسـة بنـقطـت من بعـيدا عن  دائـرة ا
اربع مـــبــــاريـــات وفـي مـــوقع مــــتـــأخـــر
وسيـواجه مهمـة ليست بـالسـهلة عـندما
يخـرج لـلنـجف األسـبوع الـقادم في وقت
سيخـرج الزوراء الى ملـعب صعب سبق
ـاضي عــنـدمـا يـحل ــوسم ا وسـقط به ا
ـيـنـاء اخلـميس ضـيـفا عـلى ا

قبل. ا
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