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بها الفريق سـلسلة النتـائج السلبية
الن الـتـعـادل مع اجلـويـة يـعـد بـطـعم
الفـوز إمـام مواجه مـختـلـفة ومـتوقع
ان تشكل النتيجـة ضررا للفريق بعد
الـفـوز بـثالث مـبـاريـات قبـل التـوقف
في محـطة  الكـهربـاء وعجز الـهجوم
عن  الــتــهــديف بــعــد ظـهــور  واضح
ن حــــســـــ وحــــمــــادي احــــمــــد ال
واخلروج بـنقـطة  في نـتيـجة مـتوقع
ان تـــعـــكس  نـــفـــســـهــا ســـلـــبـــا  في
نـافسـة عـلى البـطولـة التي حتـتاج ا
لــفــريق قـادر عــلى  الــســيـر بــنــتـائج
ايـجـابـيــة مـؤثـرة وفي اكـتـمـال قـوته
الهجـومية وفي دفـاع صلب وخطوط
فــاعـلــة تــلـعب ســويــة  وهـو مــا كـان
يـــنــتــظــره جــمـــهــور اجلــويــة في ان
يحـقق الفـوز  الرابع  قـبل ان   يفرط
بنقـطت  مهـمت بـانتظار مـا تسفر
عـنـه نـتـيـجــة لـقـاء اجلــنـوب والـنـفط
ـتـوقع الـشـغـل الـشـاغل الوديـشــيـو ا
سيـكون والفـريق حتت ضغـط نتائج
ـــبــاريــات الــقــادمـــة لــتــعــلق األمــر ا
بــنــتــائــجــهــا وهي من حتــدد مــسـار
األمور التي تغيرت حلظة نهاية لقاء
 الـــكـــهـــربــاء الـــذي يـــأمل ان يـــكــون
الـتـعـادل نـقـطـة االنـطالق لـتـصـحـيح
ـشـاركـة والعـودة لـلـمنـافـسة مـسار ا
بــعــدمــا تـخــلص مـن  ثالثي الــكــبـار
ـســتـواه وســيـكــون إمـام فــرق هي 
ومـتـوقع ان يـكـون له شـان في تـغـير
الـنـتـائج ووضع حـد لـنـزيف الـنـقـاط
بعـدمـا قدم مـبـاراة ناجـحـة وقلب كل
الــتــرشــيــحــات   الــتي كــانت تــصب
صلحة اجلويـة  الذي يبدو لم ياخذ
االمـور عـلى مـحـمل اجلـد امـام فـريق
ـكـن الـتـقــلـيـل من شـانه حتت أي ال
مـســوغ كـان ولــو كـان هــنـالك  نـزوال
مــؤكـد لــظـهــر بــشـكل اخــر وهـذه من
نقاط ضعف الـدوري واالخرى عندما
شـاركـة اختـيـارية امـام الـفرق تـرك ا
ــــبــــاريــــات لــــكن  لـالن   تــــظــــهــــر ا
ـسـتـويـات مخـتـلـفـة  بـسـبب تـغـير

واقع النتائج.
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وشهد ملعب الــــــــــنجف التعــــــــثر
األول لـــفــــريـــقـه بـــتــــعــــادله من دون
أهـــــــــــداف مع ضـــيــفــــــــه األمــانــة
ـــــــــوقـعه الـثـالث 8 نـقاط لـيـبـقى 
فـــــــــيـمـا تــــــــــقـدم األمـانـة لـلـمـوقع
الثـاني عشـر مسـتفـــــــــيدا من نـقطة

النجف.

ــيــدان الــقــادمــة  والن مــواجــهــات ا
تـعـطي دفـعـة لـلـعب األفـضل وحـصد
النـقاط بعـدما تـعرض الـفريق لثالث
انـتـكاسـات يـقف بـسـبـبـها فـي موقع
تأخر والبد من حلول لتغيره وهذا ا
يــأتي عـبـر تــصـحــيح مـســار الـلـعب
والــتــعــامل مع أفــضــلـيــة مــبــاريـات
األرض  الن فـقـدانـهــا سـتـضـعف من
حظـوظ الـفريـق الذي يـكـون قد جـهز
اليقـاف  مرور الـنـفط   بعـيدا عن كل
االعـتـبـارات  واالرتـبـاط بجـه واحدة
والن مـــبــاريــات الــبـــطــولــة مــحــددة
حتـــتــاج الى الـــلــعب بــحـــذر شــديــد
وهـــذا امـــر  ســــيـــعــــمل عـــلــــيه اهل
الــبــصــرة  وبــهــدف إثــبــات أحــقــيـة
النتيجة التي يعول فيها على جهود
ـبـادرة في الـتـسجـيل الالعـبـ في ا
واحلفاظ على األسبـقية الن مواجهة
الـنـفط لـيـست بـالـسـهـلـة إمـام  هدف
ــبــاراة حـيـث اسـتــعــادة الــصـدارة ا
الحـق بـفارق واالبتـعاد عـن ابرز ا
ثالث نـقـاط وإمكـانـيـة البـقـاء  ألبـعد
ـــــــــــكـن  بــعـــد تـــعــزز ثـــقــة وقـت 
الالعب بأنفسهم لكن مؤكد سيكون
رأي لــلـجــنــوب رغم الـصــعــاب الـتي
تــأثـر بــهــا من نـتــائــــــــجه اخملـيــبـة
الــسـابـقــة  لـكـن األمـور بـحــاجـة الى

صحوة سريعة.
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رغـم اســتـــعــادتـه لــلـــصــدارة   فـــقــد
توقفت جنـاحات اجلوية  بـعد بداية
مثالية قبل ان يفقد  نقطت غاليت
من تعادل مع الكـهرباء بدون أهداف
في مستهل  مباريات الدور اخلامس
 الــــــتي جـــــرت أمـس األول لـــــيـــــرفع
رصيده الى عشر نقـاط  متقدما على
الـنفط بـفـارق األهـداف  ومـباراة اقل
لــلــنـفط ســيــلـعــبــهـا الــيــوم مع نـفط
اجلنوب بالبصرة وفشلت محاوالت
الفريق في تغير مسار النتيجة التي
بــقــيت عــلى حــالــهــا وتــعــد كــســبــا
لـلـكهـربـاء الـذي بـات يظـهـر شـجـاعا
وقـويا بـوجه الـفـرق الكـبـيرة عـنـدما
خـطـف الـنـقــطـة األولى من الــشـرطـة
والثانـية من اجلويـة  رغم ان عباس
عـطــيـة يـعــاني مع الـفــريق من سـوء
الـنـتائج لـكـنه لـعب خـمس مـبـاريات
صـــعـــبـــة امــام الـــنـــفـط والـــشـــرطــة
والـزوراء والـنـجف وهي فـرق حتـتل
ـقدمة لـكن اخلروج بـنتـيجة مواقع ا
ـا يـعـبر اجلـويـة تـعـني الـكـثـيـر ور

الــفــتــرة الــتي يــظــهــر فــيــهــا قــويــا
مــتـكــامال مـنــسـجـمــا  والـعــمل عـلى
مـواصـلة الـسـيـر بـثقـة كـبـيـرة  وامر
مرجح ان يظهر الهداف محمد داواد
باحلـالة  الفـنيـة العـاليـة في توسيع
ن فـــــارق األهـــــداف مع مـالحـــــقه ا
حـــســ بـــعــدمـــا كــشـف عن قــدراته
الـتـهـديـفـيـة وصـنع الـنـتـائج لـفريـقه
ـشــاركـة ـتــلك  بــأفـضــلـيــة ا الــذي 
والعـويل علـى قدراته في لـقاء الـيوم
الهمـتـيه الكـبـيرة  في خـوضه خارج
مواقعه وهنا تـظهر أهميـة  النتيجة
درب مع الالعب التي يحسب لها ا
في جـهـود مـشـتـركـة يـأمل ان تـظـهـر
الــيـــوم أكــثــر  من  الـــذي حــصل في
ــســاعــدة نــفــسه ــاضــيــة   األدوار ا
تسيير األمور كما يريدها اهل النفط
الـعـازمـون عـلى  تـقـد الـلـعب  لـكن
باراة على علوان ان يـقر بصعـوبة ا
لـتي يـكـون قـد امن لـهـا مـسـتـلـزمـات
ؤكد انه اللعب  عمار عبد احلس ا
يـعـول عـلى مـبـاريـات األرض بـعـيـدا
عن تـأثـيـرات اجلـمـهور الـتي رافـقت
جـميع مـشـاركته لـكن الـتفـكـير يـبقى
منصـبا عـلى لقاء  الـبصـرة و العمل
كـلمـا أمـكن لـلتـعـامل مـعـها  أمال في
واجهات استعادة دور الفريق في  ا
التي تـظـهر صـعبـة مع مرور األدوار

خصوصا عند التنازل عن نقاط  عقر
الدار.
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ويـحل الـنـفط الـوصـيف ضـيـفـا عـلى
ــوقف نــفـط اجلــنــوب ثــالـث عــشــر ا
واألمل في اسـتــعـادة الـصـدارة الـتي
لم يــهـنـا بــهـا طـويـال لـكـنــهـا لم تـكن
بـعيـدة عـنه  وقـادر على الـعـودة بـها
مـن الــبــصــرة اذا مـــا انــتــزع الــفــوز
ـرشح الـقـوي له وتـكـرار سـيـنـاريو ا
ـيـنـاء قبـل دورين  بـعد الـفـوز عـلى ا
تــــعــــثـــر اجلــــويــــة أمس األول امـــام
الـكهـربـاء ليـجد نـفـسه إمـام الفـرصة
ـواتـيـة في الـفـوز وتـوسـيع الـفارق ا
ـر بـهـا في ظل فـتـرة الـتـطـور الـتي 
الفريق قـبل ان تأتي خـدمة الكـهرباء
والــدعم لــلـفــريق في الــلـعـب بـحــافـز
اســـتــعــادة الــصـــدارة الــهــدف الــذي
يـخـطط له يـحـيى عـلـوان الـذي يـقـدم
األمـــــور بـــــشــــــكل واضـح وخـــــوض
ــبــاريـات بــطــمـوحــات الــفـوز عــبـر ا
مــجـمــوعـة العـبــ واعـديـن اظـهـروا
ــبــاريــات الــســابــقـة تــأثــيــرهم فـي ا
ــواجـهـات والـعــمل عـلى اســتـغالل ا
ـرور الــقــادمـة بــأفــضل  طـريــقــة  وا
بــأفـضــلـيــة الـنــتـائـج من دون تـوقف
ويــنــصب نــفـــسه مــتــفـــوقــا   بــقــوة
والفوز  سيدعم حالة التميز في هذه

عنـدمـا يحل ضـيفـا  في مـهمـة ذهاب
أخرى اليـريدان يـغيب فـيهـا في لقاء
غـــايـــة في الـــصـــعــوبـــة  ويـــأمل في
اســتـــعــادة تــوازنه عــبــر اســتــعــادة
الالعــبـــ لــلـــثــقــة بـــأنــفـــســهم وان
يـــــعــــــكـــــســــــوا ذلك مـن خالل األداء
والـــنــتــيــجــة الــتـي ســتــســاعــده في
الــبــقــاء مــنــافــســا  وأهــمــيــة تـدارك
مبـاريات الـذهاب التي الزالـت تشكل
حتـديـا  األمـر الـذي يـضع  الالعـبـ
حتت ضـغط الـنـتـائج وسـيـكـون يوم
انـتـظـار طـويل عـلى جـمهـوره في ان
يتلقى إخـبارا سارة عبـر  التميز في
لـقـاء الـيوم والـعـودة بـفـوائـد الـلـقاء
الذي يكـون قد حضـر له جهاز اربيل
الـفــني  ويـأمل  ان تـكــون الـعـنـاصـر
ـعـروفة مـؤثـرة في حتـقـيق الـفارق ا
الن أي نــتــيــجــة غـيــر الــفــوز يــعـني
لك التراجع بعدا كثر السيما وانه 
نفس رصيد الوسط وكالهما متحفز
ــطــلــوبــة  والـرد عــلى لـلــنــتــيــجــة ا
نـــكــســـتي اجلــنـــوب والــصـــنــاعــات
والـتأخـر فـيـهمـا وانـعـكاسـهـمـا على
مـــجـــمـل االمـــور الـــتي حتـــتـــاج الى
ـثلـة  باخلروج معـاجلات سريـعة  
لـعب بكل الـفوائـد رغم خطورة من ا
رشح القـوي للفوز  الن غير همة ا ا
ذلك   ستكون مشاركة  أكثر صعوبة
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نـطقة غـرب آسيـا. وطلب االحتاد اآلسـيوي من االحتادات قـرر االحتاد اآلسيـوي لكـرة القدم تـأجيل جمـيع مبـاريات اجلولـة الثالـثة من دور اجملـموعات في دوري أبـطال آسـيا 
تبقية من دور اجملموعات قبل خوض ثمن النهائي. باريات ا ثله فريق الشرطة التعاون من أجل إعداد خطة الستكمال ا الوطنية ومن بينها العراق الذي 

نـطقة غرب آسـيا وقد طلب االحتـاد اآلسيوي من االحتـادات الوطنيـة التعاون من و تأجـيل جميع مبـاريات اجلولـة الثالثـة من دور اجملموعات في دوري أبـطال آسيا 2020 
تبقية من دور اجملموعات قبل خوض دور الـ16. باريات ا أجل إعداد خطة الستكمال ا

ثـل عن احتـادات غرب آسـيا في الـعاصـمة القـطريـة الدوحـة وفي مديـنة دبي اإلمـاراتية خالل عـطلـة نهـاية األسـبوع. وسـيتم نقل واجتـمع االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـقدم مع 
مبـاريات ربع النهائي إلى شـهر أيلول ونقل قـبل النهائي إلى أيام  14و 15تـشرين األول ذهاباً و28 و29 من ذات الشـهر إياباً عـلى أن يبقى موعد الـدور النهائي يومي 22
تـشرين الثاني للذهاب في الشرق و 28من الشهـر نفسه لإلياب في الغرب دون تغيير. وكما هـو احلال في شرق آسيا فقد قامت االحتادات الوطنـية بتقد مقترحات سيقوم
نتظرة. واعيد اجلديدة ا االحتاد بدراستها بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاري قبل أن يتم إصدار بيان جديد في وقت الحق حول التطورات وا
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شـدّد االحتــاد الـعـراقي لـكـرة
القـدم اول امس األحـد على
مــشــرفي مــبــاريــات الــدوري
ـمــتــاز بــضـرورة الــعـراقـي ا
االلـتـزام بجـمـيع التـوصـيات
الــصــادرة من خــلــيــة األزمـة
بـعــدم الـسـمــاح لـلـجــمـاهـيـر

ـــدرجــات بـــاحلـــضـــور في ا
باريات. خالل ا

وقـال بـيـان الحتـاد الـكـرة إن
على جميع مـشرفي مباريات
ـــمـــتـــاز االلـــتــزام الـــدوري ا
الــكـامـل بـتــوصــيـات خــلــيـة
األزمـــــة الــــوزاريـــــة بـــــعــــدم
الـسـمــاح بـوجـود جــمـاهـيـر

الــريــاضــيــة والــريــبـــة والــتــشــكــيك
ــشــاركــات الـــتي التــلــبي بـــجــدوى ا
الطمـوح ب اعضـاء االحتاد الواحد
ا تعي فهـناك من يعمل وينتج دو
والــعــكس صــحــيح . جــاء ذلك خالل
ـناقـشة آلـية صرف اجتـماع الوزارة 
االمــوال الى االحتــادات الــريــاضــيـة
ـــبــيـــة بــحـــضــور رؤســاء غـــيــر األو
ثـليهم وقدم له وأداره االحتادات و
مــعــاون مــديــر عــام دائــرة الــتــربــيـة
الـبـدنـيـة والـريـاضـة لـشـؤون االنـدية
واالحتـــادات الــدكـــتــور مــوفـق عــبــد

الوهاب . 
واوضح الــدكــتــور احــمــد ريـاض ان
الـــهـــدف من االجـــتـــمــاع هـــو الطالع
جــمــيع االحتــادات الـريــاضــيــة عـلى
ــتــغـيــرات الــتي حــصــلت في آلــيـة ا
الصـرف عقب مـوافقـة رئيس مـجلس
الوزراء على اعتمـاد آلية مفادهــــــــا
فتح حـساب رئـيسي لـوزارة الشـباب
ــــنــــحـــة والـــريــــاضــــة تـــودع فــــيه ا
احلــكـومــيــة اخملـصــصــة لالحتـادات
ـنتـمـية بـيـة ا ـــــبيـة وغـيـر االو األو
ـعـتـرف الى االحتـــــــادات الـدولـيـة ا
ـــرونـــة بــــهـــا وتـــمـــنح االحتـــادات ا
الـكامـلة لـتـغطـيـة نشـاطـاتهـا على ان
تقـدم خطـة متـكامـلة ومـنهـاج سنوي
شاركـات اخلارجية يتضمن جـميع ا
والـــنــشــاطــات الــداخـــلــيــة بــصــورة
واضـحـة ويجـري مـراقـبـتـها مـن قبل
الـــوزارة وعــــرضــــهــــا عــــلى جلــــنـــة
اخلبراء بصورة تضمن استقاللية
ـعني والشـفافـية بـعمله ال االحتاد ا
لبس فـيـها تـتجـاوز االطر الـتقـليـدية
ـة التي لم توصـلنا الى نـتيجة القد
تـــذكـــر مـــبـــيـــنـــا بـــان الـــنـــظـــر الى

االحتـادات الـريـاضــيـة وشـخـوصـهـا
ـــكـن ان تـــكـــون بـــدرجـــة واحـــدة ال
وتـــقــيــيم واحــد فــهـــنــاك من نــفــخــر
باجنـازه وعمله الـذي يجـري بصمت
أل الـدنيا ضـجيجا دون وهناك من 
ان نـرى له ايـة اضــافـة مـشـددا عـلى
ان الــــعــــمـــلــــيــــة ســــتـــكــــون مــــرنـــة
ومـوضـوعـيـة وان تـعـامل االحتـادات
ـوضــوعــة سـيــكـون وفق خــطــتـهـم ا
بـتمـاس مع جلـنـة اخلـبراء والـلـجـنة
الـفنـيـة في قـسم االنـديـة واالحتادات
بـــجــمــيع مــوظــفـــيــهــا من اصــحــاب
ـتـراكـمـة وســتـكـون عـلى اخلـبــرات ا
اسـتعـداد لـلتـعـامل مع ايـة تغـيـيرات
حتـصل فـي اخلـطـة الـســنـويـة وهـذا
الـشـان يتـعـلق بـعـمل وزارة الـشـباب
والريـاضة منـوها ان الـوزارة راعية
فـقط ومنـظـمـة لـتسـهـيالت احلـصول
على االموال لالحتادات وال يحق لها
ابدا سحب أي مبلغ مالي لالحتادات
كــمــا ان تــواجــد مــعــاون مــديــر عـام
دائــرة الـتــربـيــة الـبــدنـيــة لـشـــــؤون
االنـديـة واالحتــادات الـدكـتـور مـوفق
عـــبــد الــوهـــاب وبــحـــكم اطــــــــالعه
ي كـــريــاضي والعـب ســابـق واكــاد
سـتكـون اضـافـة لـهذا الـتـعـامل الذي

ننشده .
واكــد ريـاض ان الــعـمــلـيــة اجلـديـدة
ـيزانـية سـتكـون سـلسـة بـعد اقـرار ا
لـــعـــام 2020 وســــتـــؤمن الــــعـــدالـــة
ـــوضـــوعــــيـــة فـي الـــتـــعــــامل مع وا
االحتادات بـدافع الـنـهوض بـريـاضة
االجنـاز ولـيس لـديـنـا أيـة تـقـاطـعات
شـخـصـيـة مع أي شـخص ومـا نهـتم
به ونسـعى اليه هـو سمـعة وريـاضة

العراق.
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صـنع العـب مـنــتـخـبــنـا الــوطـني
بكرة القـدم علي عدنان اول امس
األحـد هــدفـاً سـاهـم بـفـوز فــريـقه
فــانـكـوفـر وايـتـكـابس عـلى لـوس
أجنــلـوس جـاالكــسي في الـدوري
األمـــريــكـي لـــكـــرة الـــقـــدم. وقــدم
عدنان مستوى متميزاً خصوصاً
بــعـد تــمـريـرتـه الـرائــعـة لـزمــيـله
ريـــكــتــيـس الــذي ســددهـــا نــحــو
مــرمـى جـــاالكــسـي لـــتــنــــــــتـــهي
ــبـاراة بــفـوز فــانـكــوفـر بــهـدف ا

وحيد. 
ويـــحــتل فــانــكـــوفــر وايــتــكــابس
ــــــركـــــز الــــــســـــابـع في جـــــدول ا
اجملــمـــوعــة الـــغــربـــيــة لـــلــدوري
األمـريكي بـرصـيد ثالث نـقاط من

مبارات .
ــنـــتــخب الـــوطــني وعــاد العـب ا
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم واحملـتـرف
بـــصــفــوف فـــريق بــرســـبــولــيس
اإليـــــــرانـي بـــــــشـــــــار رسـن إلى
الــعـاصـمـة بــغـداد وذلك بـإجـازة

في ظـروف استثنائية تسير مبـاريات بطولة اندية العراق لفرق
دربـ بدأت ـمتـازة لـكرة الـقدم .. اهـداف الفـرق وا الـدرجة ا
تـتــغــيـر من دور الى اخــر .. فــرق انـديــة اعـلــنت قــبل انـطالق
رحـلة الواحدة التي يـشارك فيها ( 15) فـريقا الـبطولة ذي ا
انـها ستلعب مباريات البطولة على سبيل اسقاط الفرض ليس
اال من بــاب االســتــفــادة من قــرار عــدم هــبــوط اي فــريق الى
ـســابـقــات في االحتـاد الـدرجــة االولي الــذي اتـخــذته جلـنــة ا
الـعراقي لكـرة القـدم في وقت سابق ومنح عـدد من الالعب
الـواعـدين فـرصة الـلـعب في اخلط االول .. مـدرب فـريق نادي
نـفط الوسط الكاب راضي شـتيشل قال ان فريـقه يعاني فنيا
متاز الربـعة اشهر  وعليه ومـعنويا من جراء تـوقف الدوري ا
شاركة من فـان شعاره في البـطولة عنـد استئنـافها سيكـون ا
ـشـاركـة وبـالفـعل فـان فـريق نـادي نـفط الـوسط خـسر اجل ا
مـبارات من اصل اربع لعبها ولكن شنيشل وبعد فوز فريقه
عـلى فــريق نـادي نـفط اجلــنـوب في مـلــعب كـربالء الـدولي في
اجلـولـة الـرابـعـة  اشـار الى ان فـريـقه سـيـحـاول حـصـد اكـبر
ـبـاريـات الــقـادمـة واشـار الى اضـاعـة عـدد من الـنــقـاط في ا

. هاجم الفرص السهلة من قبل ا
وقـال عنـهـا انهـا من اهم مـشاكل فـريـقه الفـنـية .. فـريق نادي
الـزوراء فقد عدد من العـبيه االساسيـ ابرزهم الدوليان عالء
عـبـاس وعمـاد  مـحسـن واشار مـدرب الـفريـق الكـابـ باسم
ا) لن يكون منافساً على قـاسم في غير مناسبة ان فريـقه (ر
متازة ولكن الواقع اثبت غير تقدمة لدوري الدرجة ا ـراكز ا ا
ذلك الـزوراء لم يخسر لغاية انتـهاء اجلولة الرابعة وبعث في
نـفوس مـحـبيه الـطمـأنـينـة واالعجـاب ايـضاً من االداء اجلـميل
ـردود االيـجابي .. فـريق نادي والـسلـس الذي قـدمه بخالف ا
الـطـلـبـة رفع رصـيـده الى اربع نـقـاط بـعـد فـوزه احلـيـوي عـلى
ثابر فـريق نادي نفط ميسان في ملـعب الشعب وقال مدربه ا
احـمد خلف لوسائل االعالم ان اداء فريقه في حتسن مستمر
تاخر الى موقع يليق باسم غادرة مركزنا ا ونـواصل اخلطى 
فـريق نادي الطلبة واضاف رغم ظروفـنا الصعبة اال ان ثقتي
ـؤهالت العبي فـريقي كـبيرة واحلـقيـقة  يـجب ان تذكـر هنا
وهي ان الـكاب احمد خـلف اجتهد كثـيرا في بناء فريقه رغم
ـاليـة اخلانـقة التي ـدة الزمنـية لالعـداد ورغم االزمة ا قـصر ا
ـر بـهـا الــنـادي .. فـريق نـادي الـنــجف عـاش ايـضـا ظـروفـا
اسـتثنائيـة قبل استئنـاف الدوري وكانت التكـهنات تشير الى
ان الـفريق سيـكون مجـرد رقم مكمل في الدوري ,خـاصة بعد
ان وصـلـت مـشـاكل بــعض العـبــيه الى وسـائل االعالم  ,لـكن
حـنــكــة ودرايــة مـدربه حــــــسن احــمــد وخـبــرة ادارة الــنـادي
اوصـلت الـفريق الى (الـفـورمـة) الفـنـية والـنـجف االن من فرق
ـمـتـاز اذ لم يـخـسـر ايـة مـبـاراة حلد ـقــــــدمـة في الـدوري ا ا

اجلولة الرابعة .
االشـــادة بــعـــدد من فـــرق االنـــديــة الـــتي
طّـــورت اهـــدافـــهـــا هـي من بـــاب حث
االنــديـة االخـرى الــتي لـهــا فـرق في
ــــمتاز عـلى االجتهاد في الـدوري ا
اجلـوالت القـادمة لتـحسـ مواقـعها

الن هامش النجاح ال يزال كبيراً.
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متاز بكرة القدم بال جمهور للوقاية من فايروس كورونا U¹—U³ ∫ تتواصل مباريات الدوري ا
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اكــد وزيـر الــشــبـاب
والرياضة الدكتور
احــمــد ريــاض ان
مـا يــقف عـائــقـا
امــــام االجنــــاز
الــــــــريــــــــاضي
ــــــنـــــتـــــظـــــر ا
لـالحتــــــــادات
الرياضية في
الــــبــــطــــوالت
الـكـبــيـرة هـو
انـعــدام الـثــقـة
بـــــــــالــــــــــوفـــــــــود

علي عدنان

ــبــاريــات مع مــرور الـوقت أهــمــيـة ا
نـافسات في التقدم وما يساعد في ا
بعد الى موقع أفضل عبر منح نفسه
ـباراة األفضـليـة من خالل إخـضاع ا
حتت تــركـيــز الالعــبـ والــسـيــطـرة
عـلـيـها والـتـحـكم بـهـا وهـذا األساس
في الـلـعب مـن اجل الـفـوز في مـهـمـة
ر غير سـهلة مع كل الـظروف التي 
بهـا  اربيل  لـكن  بإمكـان الوسط من
تقد مباراة ناجحة عبر االستحواذ
عــلـى الـــكــرة والـــتـــعـــامل بـــدقـــة مع
الـفــرص امـام حتـقـيق فــرصـة الـفـوز
التي سـتـمنح  أصـحاب األرض أكـثر
من خـطــوة لإلمـام بـعــد حتـسن عـمل
اخلــطـــوط بــفــضل  احلـــصــول عــلى
ــاضـي ومــؤكـد كــامل نــقــاط الــدور ا
تـــظــهــر رغــبــة الـالعــبــ في تــكــرار
الــنــجــاح ومـواصــلــة الــسـيــر بــثــقـة
ـباراة وسط نـتائج مـتبـاينة وتأتي ا
بـــعــد  تـــعــثـــرين   وجنـــاحــ داخل
وخـارج مــلـعـبه لــكن من الـواضح ان
تــأتي مـبــاراة الـيــوم في ظل احلــالـة
عنوية التي عليها  الالعب ويأمل ا
ان يــتــكــرر االجنــاز الــثــاني تــوالــيـا
والــثــالث في  الــبــطــولــة الــتي الزال
الـوسـط بـعـيـد عــنـهـا رغم مــا قـدمـته
اإلدارة  لــلــمــدرب  لألخــذ  بــالـفــريق
بـــاالجتــاه الــصــحــيح وبــعــد تــعــثــر
اجلـويــة والـنـجـف أمس األول  يـجـد
الـفـريق نـفـسه امـام نـقـطـة حتـول
كبيرة لـكن بشرط حتـقيق الفوز
الـــــذي يــــبــــحث عـــــنه اربــــيل
ـسار الـساعـي لتـصـحـيح ا
من حــــــيـث الــــــنــــــتــــــائج
الـســلـبـيـة بــعـد خـسـارة
اجلـنـوب والـصـنـاعـات
والــتــراجـع في الــســلم
ومـــــا تـــــعـــــرض له من
انتقادات بـسبب سلوك
ـــتـــفـــرجـــ  عـــدد مـن ا
والتعـرض لغرامـة ماليـة ما يضاعف
ـهمـة عـلى عنـاصره في مـحو حجم ا
اضي اثأر مـا  حصـل في األسبـوع ا
ـبــاراة الـتي في فــرانـســو حـريــري ا
أحلــقت األذى بـالــفــريق الـذي صــعـد
كــثــيــرا من حتــضــيــراته  بــحـثــا عن
مشـاركـة تلـيق به كـفريق حـصل على
الـــلـــقب اربع مـــرات بــعـــد مــشـــاركــة
ــاضي  قــبل ان ــوسـم ا مــخـــيــبــة  ا
تظـهـر مشـاكل مبـاريـات الذهـاب مرة
اخــرى  حـــتى مع فــرق هـي اقل مــنه
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تـــتــواصل  الــيـــوم مــبــاريــات الــدور
اخلامس  ضـمن بـطـولة دوري الـكرة
ـــمــتــاز بــإقــامـــة مــبــاراتــ األولى ا
بالبصـرة ب نفـــط اجلـنوب والنفط
واألخرى ب نفـــــــط الوسط واربيل
ـنافسات في ظل تباين الـنتائج وا

ـــبــــاريـــات وأهــــمـــــــــيــــة ا
الـــــقـــــادمـــــة مـع مــــرور
األدوار مــــــــا يــــــــضع
الـفــرق حتت تـأثــيـر
الـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــائـج
واســـــتــــغـاللــــهــــا
أفــضل اســـتــغالل
بعدما طال التعثر
جمـيع الـفرق دون
اسـتـثـنـاء وهـو ما
ســــيــــرفع من روح
ــــــنـــــافـــــســـــة ا
وحتـــــــديــــــد
مــعـــالم

واقع. نافسة في سباق تغير ا ا
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فــفي مــلــعــبـه بــعــد الــعــودة لــســكــة
االنـــتــصــارات اثـــر فــوزه عـــلى نــفط
اجلنوب وتقدم اكثر من خطوة يعود
ـدجج بعـدد من أسماء نفط الوسط ا
تعثر اخلبرة الستقبال اربيل ا
ــلـعــبه وخـارجه مـرتــ 
في مــهـــمــة يــحــرص
شنـيـشل الى تـرتيب
األمـــور كــمـــا يــجب
عـــــبــــــر تـــــوظــــــيف
الـالعــــــــبـــــــــ وفي
اخــتـيــار الـتــشــكـيل
ـــطـــلـــوب ســـعـــيــا ا
لـلــفــوز الـثــالث ولـو
مـسـتــوى الـفـريق لم
يـــكـن ثـــابـــتـــا لـــكـــنه
ســـيــدخل مـــنــتـــشــيــا
بـالــنـتـيــجـة األخـيـرة
مــــــــــــــــع

ـلــعب ولـو عــلى مـدرجــات ا
ـباراة تـطـلب األمـر إيـقـاف ا
حيث يجب التـعامل بصرامة
ـــــواقـف وعـــــدم فـي هــــــذه ا
اخملـالفـة الصـريـحة لـقرارات
خـلــيـة األزمــة حــفـاظــاً عـلى
سالمـة جـمـاهيـرنـا الـعـزيزة.
وكانت خليـة األزمة قد قررت

من قـــــبل نـــــاديه بـــــعــــد تـــــوقف
مــنــافــســات الــدوري واألنــشــطــة
الـريـاضـيـة هـنـاك بـسـبب تـفشي

فيروس كورونا.
وتــــمــــكّن رسن مـن الـــعــــودة إلى
الــعــراق وهــو يــتــمــتع بــصــحــة
جـيدة تـمامـاً وال تـوجد عـليه أي
ستـجد بعد أعراض لـلفيـروس ا
إجـراء الـفـحـوصـات الالزمـة قـبل
دخوله للبالد. ولن يرجع مجدداً
إلى إيـران حلـ عـودة احلـياة
الـــطـــبــيـــعـــيـــة هــنـــاك بـــعــد
االنتشار السريع للفيروس
وتسـجيل إصابـات ووفيات

بأعداد كبيرة. 
وســــيـــنــــتــــظــــر الالعـب مـــا
قـبـلة سـتـسفـر عـنه األيـام ا
قبل حتديـد مصيـره بالعودة
لفريقه برسبوليس اإليراني
بعد أن كان احتـاد كرة القدم
هناك قد قرر تأجيل مباريات
ـــمـــتـــاز بـــســـبب الــــدوري ا
مــخــاوف انــتــشــار فــيــروس

ستجد. كورونا ا

يحيى علوان مدرب
النفط

الشباب والرياضة
تضع آلية لصرف

االموال الى
االحتادات غير

بية االو

في وقت سـابق مـنع حـضور
اجلـــمــاهـــيـــر في مــبـــاريــات
ـــمـــتـــاز كـــإجـــراء الـــدوري ا
احــتــرازي بــســبب انــتــشــار

فايروس كورونا.
الى ذلـك اعـــــــــلـن االحتـــــــــاد
الــعــراقي لــكــرة الــقـدم نــقل
مــبـــاراة نـــفط الـــوسط امــام
اربــيـل الى مــلـــعب الـــشــعب
الــــدولـي بـــــدالً من مـــــلـــــعب
كــــربالء بـــســــبب فـــايـــروس
كـــورونــا. وذكــر االحتــاد في
بـــيــان مـــقـــتــضب إن جلـــنــة
سابقات تقرر اقامة مباراة ا
نـفط الــوسط مع اربـيل عـلى
ملـعب الشـعب الدولـي اليوم
الــــثـالثـــاء الــــســــاعـــة 3:00
قرر اقامة عصراً. وكان من ا
ـبـاراة اليـوم الـثالثـاء على ا
مـلـعب كربـالء الدولي إال
إن قــيــــــادة عـمــلـيـات
كـــربـالء مـــنــــعـــــت
الــوفــد من الــتـوجه
الـى مـــــــــــــقــــــــــــــــر

اقامتــــه.

جانب من
مافسات

دوري الكرة


