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قـررت خـلــيـة االزمـة في وزارة الــصـحـة والــبـيـئــة اقـامـة مــبـاريـات الـدوري
ـنع انـتشـار فـايروس ـمتـاز من دون جـمـهور كـأجـراء احتـرازي  الـعـراقي ا
كورونـا.  وذكر بيان لالحتاد العـراقي لكرة القدم إنهـا" تسلمت اشعارا من
وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة يـبـلـغـهـا بـقـرار خـلـيـة االزمـة في وزارة الـصـحـة
متاز والفعاليات نع التجمعات اجلـماهيرية في مباريات الـدوري ا والبيـئة 
الـريـاضـيـة االخـرى لـهـذه الـفـتــرة وحـتى اشـعـار اخـر حـفـاظـا عـلى سالمـة
". وكـان احتـاد الـكـرة قد سـمح لـلـجمـاهـيـر الـتواجـد في مـبـاريات ـواطـن ا
ـمـتـاز حلـ وصـول كـتـاب رسـمي مـن اجلـهات الـدور الـثـالث من الـدوري ا

اخملتصة.
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أســدل الـسـتـار عن فـعـالــيـات الـبـطـولـة
الـعربية للكرة الطـائرة رجال بنسختها
ـغــطـاة 38  الــتي جــرت في الـصــالــة ا
ــلـعب الـقــاهـرة الـدولي في الــعـاصـمـة
ـشاركة    17مـثلوا ـصريـة القـاهرة  ا
دولـة عـربـية وهـي (العـراق - مـصر 11
- فــلـســطـ - الــبـحــرين - االمـارات -
قـطر - سلطنة عمان - االردن - ليبيا -
الــيــمـن - الــكــويت) ومــثل الــعــراق في

الــبـطــولـة نــاديـا غــاز اجلـنــوب ونـادي
الــبــيــشـمــركــة. حــصـد لــقب الــبــطــولـة
ـصري في وذهـبـتـيـها الـنـادي االهـلي ا
ــســـتــحق عـــلى نــادي اعـــقــاب فـــوزه ا
ـبـاراة اخلــتـامـيـة بـثالث الــزمـالك في ا
اشــــــواط دون رد وكــــــسـب الــــــزمــــــالك
فــــضــــيــــتـــهــــا واحــــتل نــــادي االهــــلي
ركـز الثالث وبرونزية الـبحريني على ا
الـبطـولة بـعد ان فـاز على نـادي كاظـمة
الـكـويـتي الـذي احـتل الـتـرتيـب الرابع.

وقــد أنـهـي فـريــقـا نــادي الــبـيــشـمــركـة
ونادي غاز اجلنوب مشوار مشاركتهما
في الــبــطــولــة الــعــربــيــة   الـتـي جـرت
لـــلــفـــتــرة من  27 -19شـــبــاط  2020م
اجلـاري بـحـصـول االول عـلى الـتـرتـيب
ــركــز اخلـامس الــثــامن واالخــر عــلى ا

عشر. 
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وجـاء فريق الـبيـشمركـة للـكرة الـطائرة
ثـامــنـا في اعـقـاب تـغـلـبه بـالـدور االول

لــلــبــطــولــة الــتي جــعــلـتـه الــقـرعــة في
اجملــمـوعـة الــرابـعــة عـلى فـريـق جـبـيل
الــفــلــســطــيــني بــنــتــيــجــة ( -3صــفــر)
وخـسارته امام كاظمة الكويتي بنتيجة
نــقــطـــة.  وتــرشح الــبــيــشــمــركــة 1-3 
خلـوض مـنافـسـات دور الثـمـانيـة حيث
الـتـقى فـريق االهلي الـبـحريـني وخـسر
امــامه بــثالثــة اشــواط دون رد وبـواقع
( (25-22) (25-16) (25-21هــــــــــــذه
اخلـسـارة جعـلـته يـذهب على الـتـنافس
مـع فريق الـسالم العـمـاني وخسـر هذه
ــبـاراة ايـضــا بـنـتــيـجـة  3-1وبــواقع ا
22-25) (25- 19) (24 - 26 (25-)
 ثم الــتــقى الـبــيـشــمـركــة مع فـريق(27
ركزين الـسيب الـعمـاني لتحـديد أحـد ا
الـسابع والثـامن وخسر امـامة بنـتيجة
( (3-1بــواقع (-18) (25-16) (21-25
ــركـز (27-29) (25  نــقــطــة لـيــحــتل ا

الثامن في البطولة.
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واما نادي غاز اجلنوب فقد حصل على
ـركز اخلـامس عشر في الـبطـولة التي ا
شـارك فـيـها بـعـد ان خاض 6 مـبـاريات
ـــصــري كـــانت االولى امـــام الـــزمــالك ا
وخـسـرهـا بشـوطـ مـقابل ثـالثة فـيـما
خـــســـر امــام الـــسالم الـــعـــمــاني 2-3 
وتــعــرض الى اخلــســارة الــثــالــثــة امـا
فــــريـق بــــني يــــاس االمــــاراتي بــــثالث
باراة اشـواط مقابل ال شـيء وفاز في ا
الــرابـعـة في مــجـمـوعــته الـثـالــثـة عـلى
نـــــــادي وادي مـــــــوسـى االردني ب (-3

صفر) نقطة.  
ـاراثونية ـثيرة وا كـما خسـر مباراته ا
امـــــام فـــــريـق بـــــني يـــــاس االمـــــاراتي
بـــــشــــوطــــ مـــــقــــابل ثـالثــــة اشــــواط
تـنافـسان عـلى احلصول لإلمـاراتيـ ا
مــراكــز من 17 -9 وكــذلك خــســر نـادي
غـاز اجلـنوب امـام فريق خـبـيل اليـمني
ـركزين الرابع عشر في مـباراة حتديد ا

واخلامس عشر.
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الصراع على
الفوز بلقب الدوري
متاز يستمر ب ا
األندية وسط
منافسات ساخنة

ــيـدانه وفي ال يــتـوقف وان حــصل لـيس  
ظل ظـروف لــعب يـفـتـرض ان تــسـتـغل كـمـا
يـجب الن رهـان الـفـرق يـبـقى عـلى مالعـبـها
ـيـنـاء من بـ الـفـرق الـتي اسـتـمـرت والن ا
تــسـتــفــيــد  من مالعــبــهــا  في الــكــثـيــر من
ـناسـبات قـبل ان يسـقط   امام قـوة النفط ا

التي ظهرت في مهمة غير سهلة.
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وتـذوق نفط اجلنوب طعم الفوز األول الذي
حـققه عـلى صيـفه اربيل بـهدف سـجلـه عمر
مـنـصـوري لـيـقـدم كل الـفـوائـد لـلـفـريق بـعد
يـناء تـ تعـرض لهـما الـفريق امـام ا هـز
واحلـدود قـبـل ان يـخـطف كـامل الـنـقـاط في
ناسب مـلعبه ويستعـيد توازنه في الوقت ا
ويـضع حد للـنتائج الـسلبـية ويعـود لدائرة
ـنـافسـة ولـو من بعـيـد   لكن االمـور تـبقى ا
حتـتــاج لـتــنـظــيم اخلـطــوط خـصــوصـا في
مـبــاريـات الــذهـاب الـتي تــشـكل صــعـوبـات
شـاكل الـلعب حـقـيقـية في وقـت عاد اربـيل 
خـارج ملعبه متأثر باللقاء الثاني رغم فوزه
األول عـلى نـفط مـيـسـان بـهـدف لـيـعـود مرة
أخــرى يــعــاني. وقــاد الالعب عــلـي حــسـ
احلـدود للـفوز الـثاني تـواليـا  وذلك بالـفوز
عـلـى الـوسط بـهــدف  لـيـرفع  الــرصـيـد الى
ني سـتـة نـقـاط والتـقـدم ثـالث الـتـرتيـب و
الـنـفـس في ان  يـسـتـمـر فـي نـسج الـنـتـائج
الـتي يخـطط لها مـظفـر جبار الـذي يجد من
ــهم كــثــيـرا في ظل الــفـوز عــلى الــوسط بـا
الـفـوارق الـقـائـمـة بـيـنـهمـا لـكن بـاتت إرادة
الالعـبــ    تـظـهــر  بـوضـوح عـبــر طـريـقـة
الــلـعـب  الـتي أطــاحت بــقــوة الـوسـط الـتي
خـــرجت بــثـــاني خـــســـارة بــعـــد االولى في
مـــلـــعـــبـــهـــا في كـــربالء  وبـــدا يـــخـــرج عن
ـشـاركـة الـتي حـضر لـهـا كـثـير مـنـافـسات ا
بـفـضل إمـكـانـاته اخملـتـلـفـة وحرص اإلدارة
عــلى حتــقــيق تــواجــدا فــضل قــبـل  تــعــثـر

درب اجلديد في  زج األفضل من تـقديرات ا
الالعـبـ وتــصـحـيح األخـطـاء الـتي رافـقت
قابل تلقى األمانة اكثر مـبارياته األخيرة با
الـــفـــرق إعـــدادا اخلـــســـارة الــــثـــانـــيـــة في
الـعـاصمـة في بـداية غـيـر متـوقـعة   في ظل
صــعـوبــات الـلــعب واحلــلـول   و لم يــنـجح
لـلـمرة الـثـالثـة  ومـنتـظـر ان يواجه تـهـديدا
ـــواجــهــات  إمـــام ضــعف اكــبـــر في قــادم ا
الـدفاع   وأهمية ان ينظمه عصام حمد لكي
يـخرج من زحـمة الـنـتائج الـسلـبيـة والبـقاء
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يـناء الـبصـرية وغـير الـنفط من تـوجهـات ا
والــزمــة عـــلى الــســـقــوط بـــهــدفي مـــحــمــد
ـباراة التي مـنحته داودد34و 74من وقت ا
اول فــوز خــارج مـواقــعه والــتــقــدم خــطـوة
ـذكورة التي مـنحته لإلمـام  عبر الـنتـيجة ا
الــوصـــافــة بـــســـبع نــقـــاط   و قـــبل جتــرع
أصـــــــحـــــــاب االرض  اخلـــــــســــــــارة االولى
والـتراجع في السلم بعدمـا ظهر النفط اكثر
تـنـظيـمـا وسرعـة وجنح في نـقل الكـرة عـبر
خـطوط   اندفعت بقـوة وبانسجام وجنحت
في الـتـقدم والـتـعامل مع الـفـرص واخلروج
بـنـتيـجـة مهـمـة دعمـت مهـمـة يحـيى عـلوان
واألمل في مـواصــلـة قـيـادة الـنـفط بـالـشـكل
الــصــحــيح   فـي  مــشــروع  الــصــراع عــلى
الـلقب عـبر تـوليـفة  من الـشبـاب والواعدين
ومـهم ان  تقدم الـعنـاصر التي يـعول علـيها
ـوعد وعكس قـوة الفريق خـارج ملعبه في ا
ـزيد مـن الدعم  لـلفـريق الذي يـقدم ويـوفر ا
نـفسه بـشكل جـيد من دور ألخـر  عبـر خبرة
ـــدرب الـــذي ســـبق وعـــمـل مع مـــخـــتـــلف ا
ـعروفـة  واإلبقـاء على ـنتـخبـات والـفرق ا ا
ـوسم اخـر  والــتـخـطـيط الـنــفط  مـنـافـســا 
ـواجـهـات الـقـادمـة بـصـورة اكـبر خلـوض ا
يناء  األنصار في ان وأفـضل   فيما خيب ا

الـفرق اجلـماهـيريـة وهذا مـا يجعـل الفريق
ـقابل الـلـعب بأجـواء جـيدة  بـاسـتـمرار. بـا
جتــرع الــطالب اخلــسـارة الــثــالــثـة  والزال
ـــنــــافــــســـات وكــــأنه يــــكـــرر بــــعــــيـــد عـن ا
شاركات السابقة  والنتائج سـيناريوهات ا
ـرفـوضـة مـن جـمـهـورهم الـذي نـدب حـظه ا
الن الـفـريق تـعثـر ثالث مـرات والن الـتـعادل
ــاضي إمــام جــمــهـوره في مــلــعـبـه الـدور ا
بـطـعم اخلـسـارة  بـاخلـسارة ولم يـصل الى
ــنــتـظــرة وسط تــوتــر األمـور الــنـتــيــجـة  ا
واحلـالـة الـعـصـبيـة الـتي عـلـيـهـا اجلـمـهور
هـمة أكـثر تـعـقيـدا عنـدما الـذين يرون فـي ا
حـصل الفريق عـلى نقطـة من ثالث مباريات
ويـــرى احـــمـــد خـــضـــيـــر تـــضـــاؤل اآلمـــال
بـالطريقة التي يلعب فـيها الفريق والنتائج
مـا يـجعل األمـور اكـثـر صعـوبـة إمام مـهـمة
تـتــعـثــر وتـتـراجع مـن دور ألخـر وسط عـدم
قــدر الـالعــبـــ في إيــقـــاف  مـــد الــنـــتــائج
الـسلبـية  التي يـعانون مـنها   وفـريقهم في
الــصف الـثــاني عــشـر وبــحـاجــة الى عـودة
سـريعة عـبر تنظـيم األمور قبل فوات االوان
ولـو  انـها زادت صـعـوبـة بخـسـارة اجلـوية
قـد يـتـقـبل األنـصـار اخلـسـارة من أي فـريق
اخـر حـتى اقل من مـسـتـوى الـطالب لكن ان
ال تـأتي من الغر اجلـوية مؤكـد انها تـثير
غـصــة في الـتــقـوس  الن الـفــريق لم يـعـرف
طـعم الـفوز  بـعـد ثالث مبـاريـات  وحتى ان
عـكس مستـواه لكن هذا ال يقـنع  الن العبرة
في الـنتائج وهي من دفـعته للـموقع احلالي
واخلـروج مـنه يتـطـلب الـعودة بـسـرعـة قبل
فــوات األوان والــلـــعب بــثـــقــة  رغم تــراجع
احلـظـوظ في الـصـراع عـلى الـلـقب لـكن امر
مــهم ان يــتــعــدل الـــتــرتــيب  عــبــر الــعــودة
ـــــان وتــــــفــــــعــــــيل  دور الـالعــــــبــــــ واإل
بـإمـكـانـياتـهم  الـذين يـشـعـرون بـقـلق  امام
ـشـهـد الـذي ال خـيـبـة الـعــشـاق  ومـشـاهـد ا
يـحـتـاج الى تــعـلـيق جـراء مـا يـحـصل بـعـد
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واسـتـعـاد الــشـرطـة دوره في الـنـتـائج عـبـر
الـفـوز الـكـبــيـر عـلى األمـانـة بـثالثـة أهـداف
لـواحد ليعود بعد غـيبة لطريق االنتصارات
تـناوب عليها الالعـب عالء عبد الزهرة من
ضـربـة جزاء د 7مـنحـت الفـريق أريحـية في
ـرور بـوضع أفـضل في الـلـقـاء الـذي شـهد ا
ـروان تــسـجــيل الــشـرطــة لــلــهـدف لــثــاني 
حـس د 22قـبل ان يـقـلص األمـانـة الـفـارق
د 77قـبل ان يعود مروان لـيقضي على أمال
األمـانـة بـالـهـدف الـثالث د  82ومـنح فـريـقه
كـامل الـنــقـاط الـتي زادت الى أربع لـيـتـقـدم
لـلـموقع الـثـامن فـيمـا جتـمـد رصيـد االمـانة
ـركـز مـا قــبل األخـيـر. نـعم عـاد نـقـطــة في ا
الـشـرطـة لـلنـتـائج  اجلـيـدة  لـكـنه  لم يـعود
عهود  كـبطل للدوري  واحد فرق ـستواه ا
دوري إبـطـال اسـيـا  رغم  وجـود مـجـمـوعـة
العـبـ وأسمـاء مـؤثرة تـلـعب للـوطـني لكن
الـنتـيجـة التي خـرج فيـها الـتي اتت بقـيادة
ـدرب غني شهد  لـدعم مهمته الغـير سهلة ا
بـعد سلسـلة نتائج سـلبية أبـعدت الفريق ن
ــلك  قــبل ان تـــتــراجع أمــاله من بــطــولـــة ا
بـبــطـولــة دوري اسـيـا لــكن  مـهم ان يــظـهـر
همـة الغيـر سهلة مـدافعا عن لـقب الدوري ا
لــكــنه يــبـقـى يـعــول عــلى الالعــبــ في ظل
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واصل فـريـق الـقـوة اجلـويـة تـصـدره لـفـرق
ـمـتـاز بـكـرة الـقـدم رافـعـا رصـيده الـدوري ا
الى تـسع نقاط اثر فوزه الـثالث تواليا على
الـغـر الـطـلبـة بـهـدفـ لـواحـد في  الـلـقاء
الـذي جـرى بـيـنـهـمـا  امس االول في مـلـعب
الــشـــعب ضــمـن مــبــاريـــات الــدور الـــثــالث
ــمــتـــاز بــكـــرة الــقــدم لــبــطـــولــة الـــدوري ا
والـتـواصل مع النـتـائج اجليـدة  واإلمـساك
وقع  األول وفي أفضـلية ب الكل بـقوة  با
عـنـدمـا اسـتـمـر بــتـحـقـيق نـتـائـجه اجلـيـدة
مـحــافـظــا عـلى مــسـار األمــور بـشـكـل جـيـد
ومـعـززا  نـتائـجه ومـحـافـظـا علـى اماله في
رور من مـباريـاته بشـكل منحه ـنافـسة وا ا
واقـع. ويدين الـتـفـوق والـبـقـاء في أفضـل ا
الـفريق بـالفوز  لـلهـداف  حمـادي احمد35
مـــســـجال الـــهـــدف األول  لـــيــرفـع رصـــيــده
الـشـخـصي الى ثالثـة أهـداف وعـززه زمـيله
ـهـمة ن حـسـ بـتـسـجـيل هـدف حـسم ا أ
د 62واخلـروج  بـالـفـوز  لـتـتـكـرر الـنـتـيـجة
ـــوقف ـــطـــلـــوبــة الـــتي دعـــمت ا األخــرى ا
والــتــقــدم بــنـــجــاح من دور ألخــر في وضع
يــدعم اآلمـــال  واالســتــمــرار فـي مــواصــلــة
حتـقـيق الـنـتـائج الـتي تـعـكس قـوة الـفـريق
وحـالـة  االنــسـجـام  واحلـضــور الـتـهـديـفي
الذي بات يخدم مهمة الفريق وحسمها عبر
احلــلـول الــهـجــومـيــة   وفي أفـضل هــجـوم
عـــنــدمـــا ســـجل ســـبـــعـــة أهـــداف من ثالث
درب وجـد احللول في مـباريات ويـبدو ان ا
ؤثر ن بـهذا الشـكل ا ان يـظهر حـمادي وأ
وكـلمـا توازن الـهجـوم مؤكـد سيـدعم األمور
وجـعـلهـا تـسـير بـاالجتـاه الصـحـيح لـفريق
ـشـاركــة  لـلـصـراع عـلى الـلـقب الـذي دخل ا
يـــخــطط لـه اوديــشـــو وإدارة الـــنــادي   في
ـوسـم الـوحـيـدة  والـظـهـور بـهـذه بـطـولـة ا
الـبـدايــة الـقـويـة  يـجـعـل من الـفـريق  اكـثـر
ـتـوقع ال ـبـاريــات ا سـيــطـرة عـلى أجــواء ا
تــخـلــو من الــتــهــديـد الــقــادم من الــشــرطـة
والـــزوراء والــنـــفط عـــنـــد اخلـــروج خلــارج
الـعاصمة  مع ان تركـيز  الفريق يصب على
ـبـاريـات  واخلـروج مـنـهـا بـنتـائج جـمـيع ا
جـيــدة مـدعـومـا بــالـبـدايــة الـتي وطـدت من
الــعالقـة مــا بـ االطـراف وادارك الـالعـبـ
لـفريق مـثل اجلوية  مـهمـته تتـطلب قبل كل
ـؤكـد ثـمـنـوا الـفوز شيء اقـنـاع األنـصـار  ا
عـلى الـغـر في مـهـمـة غـيـر سـهـلـة  واالهم
انـهــا عـززت الــصـدارة وجــعـلت من شــهـيـة
الـثنـائي الهـداف اللـذين خطـفا األنـظار  في
مــواصــلــة الــتــهــديف لــلــمــبــاراة الــثــالــثــة
ومــؤكــدان جــهـاز الــفــريق الــفــني يــأمل ان
تـتـكــرر الـنـتـائج االيــجـابـيـة وهــذا يـتـطـلب
ـزيـد من الــظـهـور وعـطـاء الالعـبـ بـقـوة ا
وتــركــيــز   ويــتـــعــلق األمــر في  ان   تــقــدم
جــمـــيع عــنـــاصــر الـــفــريـق مــا لـــديــهــا الن
ـبــاريــات سـتــكـون مــخــتـلــفــة إمـام رغــبـة ا
ـنـافـســ في إيـقـاف مـسـار اجلـويـة إمـام ا
حـاجة الـفوز الـتي ستـكون بـشكل أخـر إمام
تـصدر الـذي اسـتمـر يـظهـر بـشكل إيـقـاف ا
واضح والـفريـق الوحـيد الـذي  حقق الـفوز
ثالث مرات متتالية ما عزز من ثقة الالعب
ــواجـــهــات والــتـــصـــعــيـــد من دورهم فـي ا
القادمة واللعب بخيار الفوز ولو لكل مبراة
ظــروفـه لــكن شيء مـــهم ان تــتـــجــاوز احــد

نـافسة الـفريق ويـفقد شـيء فشيء فرصـة ا
ـطلوبـة رغم فترة اإلعـداد الطويـلة. وحقق ا
الـصـنــاعـات فـوزا مـهـمــا عـلى حـسـاب نـفط
مـيسـان بهدفي الالعب مـحمـد احمد  6و36
لـيـحـصل عـلى اول ثالث نـقـاط لـيـمـحـو فيه
اثـــأر خـــســـارتـي الـــدورين األول والـــثـــاني
ـدرب ويـحـسن مــوقـعه وفي ظـهـور يـخـدم ا
والــفـريق ســويـة واالهـم ان ال يـتــأخـر بــعـد

أكــــثــــر في وقت تــــلــــقى
مـيسان اخلسارة الثالثة
وقع تـواليـا لـيقـبع في ا
االخــيـــر في بــدايــة أثــرت
عـلـى تـواجـد الـفـريق وزادت
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وللمرة الثانية ينجح مهند عبد
الـرحيم في قـيادة الزوراء لـلفوز
بـعدما تـقدم  في التـسجيل  في
مــــرمى الــــكـــهــــربـــاء د 56من
ــبــاراة الــتي شــكــلت حتــد ا
ــهـــمــة بــاسـم قــاسم الــذي
وجــد في الـنـتــيـجــة دفـعـة
كــبـــيـــرة عــنـــدمــا تـــقــدم
الـفـريق لـلـمـوقع الـرابع
ومـــتــوقع ان تـــســتـــمــر
مـــــبـــــاريـــــات الـــــزوراء
صــعــبــة   ألنه يــنــافس
عـلـى الـلـقب وان يـكـون
مــسـتــعـد لــلــفـوز بــعـد
تـــخــــطي عــــقــــبـــتي
الـــــــــــــــــــــــــــــطــالب
والـــــكــــــهـــــربـــــاء
ويــنـــجح مــرتــ
ويـــظـــهـــر أكـــثـــر
وضــــــوحـــــا   في
احلـــــفــــــاظ عـــــلى

سـجل الـنتـائج ولو ان مـسـتوى األداء ظـهر
إجــمـاال مــتــوسط واحلـال فـي الـلــقـاء األول
ـدرب امـام مـهـمـة تـصـعب وهـو مـا يـضع  ا
من دور ألخـر من دون الـتخـلي عن  النـتائج
والــتــقــدم لـإلمــام ألنه الــزوراء  احــد  ابــرز
ـنـافـسـ  و يـريـد اخلـروج بـلقـب الدوري ا
مـــا يــتـــطـــلـب من الالعـــبـــ الـــتـــحـــكم في
ـباريات في وقت قـدم الكهـرباء مرة أخرى ا
نـفسه كفريق  منافس  رغم ان جدول اللعب
صـعب عـلـيه األمـور عـنـدمـا اسـتـمـر يلـعب
مــبــاريـاته مـع فـرق قــويــة  وهي صــعــبـة
أســاسـا عــنـدمــا واجه الـنــفط والـشــرطـة
والـزوراء  مـا جـعل مـن األمـور ان جتري
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نتخب واجهة ا لم تكن الدقيقة  77من مباراة منتخبنا الشبابي 
صري في الدور ربع الـنهائي من بطولة كاس العرب للمنتخبات ا
حتت  20عـامـا اال نــافـذة لـلـخـروج من الـبـطـولـة وانـتـهـاء مـغـامـرة
ـنـتـخب االمل لـلـكـرة الـعـراقـيـة والـذي قدم نـتـخب الـذي نـعـده  ا
مباراة دفاعـية بالدرجة االساس ولم تكـن له اية مبادرات ملحوظة
ـضي ابــعـد مـن هـذا الــدور والـذي حــقق فـيه تــوضح طـمــوحه بــا
نـتخب واجـهـة ا ـنتـخب االخـيرة الـتي جـرت  التـأهل من بـوابة ا

وريتاني..  ا
صـري  الذي جـاهد ففي هـذه الدقـيـقة ابـتسـم احلـظ للـمنـتخـب ا
في اغــلب دقــائق الـشــوط االول اضــافـة لــدقــائق الـشــوط الــثـاني
بـإبراز نـيـاته الـهـجومـيـة  الـتي ما لـبث ان اعـلن الـيـها  اال بـسـالة
ـنـتخب حـارس مرمـى منـتـخـبـنـا اضـافة النـكـمـاش اغـلب العـبي ا
الـشـبـابي  في حـالـة الـدفـاع مـطـبقـ خـطـة اسـتـراتـيـجـيـة النـهاك
ـباراة لـضربـات التـرجيح  او  اسـتثـمار ـصـري وجر ا نـتخب ا ا
ـباراة بـرمـتهـا تـبدو مـباراة خـطا وحـيـد لتـحـقيق هـدف الـسبق فـا
ـسـجـله بـطـاقـة الـتأهـل لدور نـصف الهـدف الـوحـيـد الـذي يـقـطع 
ـنــتـخـبـات االفـريـقـيـة الـنــهـائي الـذي اقـتـصـر في الــبـطـولـة عـلى ا
فحسب بيـنما غابت اخلبرة  والتجربـة عن اطوار منتخبات القارة
نتـخبات االسيوية االسيوية  وهـذا بحد ذاته جدير بـالتأمل كون ا
ال حتـقق مـا تصـبـو الـيه في الـبـطولـة اخلـاصـة بهـا وقـد انـيط لـها
ــنـتـخـبــات  الـيـابـان دور الـبـطـولــة في اغـلب ادوار تـلك الــبـطـولـة 
وكوريا اجلنـوبية كون تـلك الدول تمتـلك قاعدة مهـمة في االهتمام
ـنـتـخـبات الـعـمـريـة السيـمـا  مـنـتخـبـات الـشـباب حتت سن 20 با

عاما.. 
والدور الـدفاعي الـذي ارتـدى جلـبابه مـنـتخـبنـا  الـشبـابي لم يكن
ـدرب قــحـطــان جـثــيـر  غـاب عن يـلــيق به تـمــامـا فــضال عن ان ا
ـدرب ويـتـلخص بـان الهـجوم ادراكه  تكـتـيك استـخدمـه  اغلب ا
باراة لعب منتخبنا الشبابي افضل وسيلة لـلدفاع فطيلة دقائق  ا
ـكن تـوظيـفـها حتت وطـأة الـضـغط  دون وجـود اية حـلـول بديـلـة 
ـصري الـذي بقي مـهاجـما خلـلخـلـة  التـكتل الـدفاعي لـلمـنـتخب ا
فـاخــتـفى في ضـوء هـذا االمـر اي خـيـار فـردي من خالل الـتـوغل
في الـعــمق  وبـدا الالعـب مـنـتــظـر عــلي  نـابــضـا بــالـديـنــامـيــكـيـة
واحلـركة لـكن بـدون الـفاعـلـية الـتي يـتـيـحهـا هـذا التـحـرك بـتوزيع
رمى الـكرات عـلى اجلوانب  كـمـا ان خيـار التـسـديد من خـارج ا
لم يـكن  متـاحا وهـذا امر مـثيـر لالستـغراب في ظل وجـود مهارة
في اسـتــخـدام مـثل هـذا االمــر في جـانب اجـادة بــعض الالعـبـ
نـتخب الـشبابي لـلتسـديد كـما برز من خالل تـعامل احـد العبي ا

في الكرة الثابتة التي جنح منتخبنا باحلصول عليها .. 
ـؤسف بان تـوديع مـنتـخبـنا لـلبـطولـة الثـانيـة التي تـسنى  لـهذا وا
ـشاركـة فيـها بعـد  بطـولة كـاس اسيـا دون ان يبرز من الفـريق با
نح االمل للكرة العراقية كن ان  تلك البطولة اي اكتشاف مهم 
كن بـاستمـرار النجـمية والـتمـيز فالـتوديع اخلافت والـصامت ال 
بـأي حـال من االحــوال من ان يـنـطــلق بـالـضــوء في ابـراز مـهـارة
نـتخب الـشبـابي باسـتثـناء ما قـدمه علـى سبيل العب من العـبي ا
نتخب من فـواصل كروية مهمـة  لكنها باي ثال حارس مـرمى ا ا
حـال من االحـوال فاصل من فـواصل  الـتـخلص من ازمـة الـبحث
ــكن ان يـذودا عن عــرين الــكـرة الــعـراقــيـة عن حــراس جـيــدين 
كـن ان يصنعوا لـحة بالبـحث عن العب  قارنـة مع احلاجة ا با
الفارق فـحتى وقت قريب لـفت لألنظار اسم جنم كـروي  استطاع
الـتـدرج في حتـقـيق  اهم الـفـواصل الـكـرويـة وهـو الالعـب مـحـمد
داود الذي ابرز مـا في سجله اجادته الستثمـار الفرص السانحة
وجتسيـده بتسجيل اهداف من انصـاف الفرص وهذا ما حتتاجه
ـنتـخـبات الـعـمريـة الـتي  مازالت في كـرتنـا في احلـقيـقـة فاغـلب ا
طـور الـتجـريب بـدأت تـفتـقـر لهـذا اجلـانب وهـذا ما انـعـكس  على
ـنتـخب االول  والذي تـأثر بـأضواء الـنجـوم السـابق دون واقع ا
ـكن ان يـكـونـوا نـسخ مـسـتـقـبـلـية ان يـكـون لـهم خـلـفـاء واعـدين 
تـعـيدنـا لتـذكـر مثال الـنجم الـسـفاح يـونس محـمـود وما حـققه من
اهـداف  بــدأت مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي  في اآلونـة االخـيـرة
تعيد لألذهـان بعضا منها  باإلضـافة الى ان محمود يعد امتدادا
عروف ألجيـال كرويـة مهمـة سبـقته  نذكـر منـها النـجم العـراقي ا
ـرتبط بـاجليل الـذي لعب مـعه رغم انه قـد سبقه احـمد راضي  وا
لـسنـوات مـثـلـما هـو احلـال مع  جـيل اخلـالدين
وهـمـا كال من حـسـ سـعـيد وفـالح حسن
ومن ســبـقــهــمـا  من جنــوم الــسـبــعـيــنـات
والـسـتـيـنـات وصـوال الى مـرحـلة انـطالق
ـعروفة الـكرة الـعراقيـة ألفاق جنـوميتـها ا

للجميع.
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ــركـز حــصل فــريق شـركــة أدويـة ســامــراء عـلى ا
الـثـاني فـي بـطـولة كـأس مـعـالـي وزيـر الـصـنـاعة
ــعــادن الــدكــتــور صــالح عــبــدالــلـه اجلــبـوري وا
لـــلـــمــوسم . 2020 -2019 وخـــســـر الــفـــريق في
ـبـاراة الـنـهـائـيـة امـام فـريق شـركـة أور الـعـامـة ا
بــثالثــة أهـداف ضــد ال شيء والـتـي أقـيــمت عـلى
مـلعب نادي الصـناعة الرياضي بـحضور األستاذ
ستشار الـعلمي للوزارة. وتعتبر عـمار عبد الله ا
قابل هـذه النتيجـة جيدة خصوصـا وان الفريق ا
ـمــتـاز الــعـراقي يــضم عــددا من العـبي الــدوري ا
ومن اصــحــاب اخلــبـرة في الــبــطـوالت احملــلــيـة.

وأعـرب مـدير الـفريق نـصيف جـاسم صالح
ـــركـــز الــــثـــاني في أن احلــــصـــول عـــلـى ا
الــبـطــولـة الـتي شــارك فـيــهـا جــمـيع فـرق
شـركـات الـوزارة والـتي يـصل عـددها الى
شــركــة تـعــتـبــر نــتـيــجـة رائــعــة بـكل 40
ـــقــايـــيس. وأثـــنى صـــالح عـــلى الــدور ا
الـكبـيـر للـصيـدالني عبـد احلمـيد الـسالم
مـــديــر عـــام الــشــركـــة الــذي قـــدم الــدعم
ـادي الالزم للفـريق وحضر ـعنوي وا ا
ــا اعـطى دافــعـا ــبـاريــات  عــددا من ا
مـعـنـويـا كـبـيـرا سـاهم في حتـقـيق هذه

النتيجة الطيبة.
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ـنـتـخب الـوطـني لـرفع االثـقـال عـلى مـيـدالـيـتـ حـصل ا
ذهـبيـة وأخرى فضـية في بـطولـة غرب اسـيا وتـوج صفاء
راشـد اوال في الـبـطـولـة فــيـمـا جـاء الـبـطل احـمـد فـاروق
ـركـز الـثـاني في وزنـه.  وانـطـلـقت بـطـولـة غـرب آسـيـا بـا
ـبـيـاد طـوكـيو  2020في صـالـة ـؤهـلـة ألو لـرفع األثقـال ا
ـــزهــر الــريــاضــيــة بـــدبي بــالــتــعـــاون مع مــجــلس دبي ا
ـشـاركـة  222ربــاعـا من بـيـنـهم  150العـبـاً الــريـاضي 
والعبة من الـكبـار والشبـاب والنـاشئ من  15دولة هي:

لكة البـحرين ودولة الكويت تحـدة و اإلمارات العـربية ا
مـلكـة األردنيـة الهـاشميـة وجمـهوريـة العـراق وسلـطنة وا
ـمــلـكـة عـمـان وجــمـهـوريــة إيـران وجـمــهـوريـة الــيـمن وا
الـعـربيـة الـسعـودية وجـمـهوريـة سـوريا ودولـة فـلسـط
وجـمـهوريـة لـبنـان وجمـهـورية أوزبـكـستـان وجـمهـورية
ــنــتــخب ــغــرب.  ورفع ا ــلــكــة ا تــركـــمــانــســتــان و
ـيدالـيات إلى  54مـيدالـية الـسـعودي حـصيـلـته من ا
في مـنافـسـات اليـوم الـثالث من بـطـوالت غرب آسـيا

للناشئ والشباب

حصيلة فقيرة للعراق في اثقال غربي اسيا
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