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نتخب الوطني العراقي وديا. وذكر مصدر مقرب من وافق االحتاد االردني لكرة القدم امس االثن على مواجهة ا
ـقبل في الـدوحة. احتاد الـكـرة العـراقي ان االحتاد االردني وافق عـلى مـواجهـة العـراق ودياً في الـ25 من الـشهـر ا
ـؤمل ان يتجـمع العبو ـزدوجة. ومن ا واجهـة هونغ كـونغ في التصـفيات ا ـباراة تـأتي استعـدادا  وأضاف ان هذه ا
ـواجهة. يـشار الى ان وديـة فيتـنام  الغـائها بـسبب تـفشي فايـروس كورونا في دول الوطني قـبل خمـسة ايام من ا
شـرق اسـيـا وفيـتـنـام وهونغ كـونغ من ضـمن تـلك الـدول. الى ذلك قـررت إدارة نـادي الفـيـصـلي األردني مـساء اول
امس األحــد فـسخ عـقــد احملـتـرف الــعـراقي فـرحــان شـكـور دون تــوضـيح األسـبــاب. وكـان شـكــور قـد انـضم إلى
لف األجانب ر الفيصلي بأزمة حقـيقية فيما يتعلق  الفيصـلي في االنتقاالت الشتوية األخيرة قبل نـحو شهر. و
حيث تعـاقد مع عدد من احملتـرف إال أنه فسخ الـتعاقد مـعهم بعـد فترة وحيـزة. ويستعـد الفيـصلي بقيـادة التونسي
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الطلبة يخسر أول ثالث نقاط في ديربي بغداد
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حقق الزوراء فوزاً
مهماً على الطلبة
في منافسات
متاز الدوري ا
بكرة القدم

وغـاب الـتـركـيـز لـيـمـر الـشـوط األول بـدون
أهـداف وتـغـيـر الـوضع مع بـدايـة الـشوط
الــثــاني وبـدايــة لـهــجـمــات الــطالب ونـقل
الـكـرة الى منـطـقة الـزوراء سـعيـا لـتشـكيل
أي خـطـورة لـكـن دون جـدوى  فـيـمـا حاول
الــزوراء اســـتــغالل انــدفــاع الــطالب وقــام
بــهـجــمـات افــتـقـدت لــلـتــنـظــيم فـيــمـا عـاد
الـطالب بعد د 60 لـلقـيام بـهجـمات خـطرة
وتـواجدوا في منطقـة الزوراء التي شهدت
احـتـكاكـا بدنـيا من الـفريـق وكـاد محـمد
ـا جــفــال ان يـحــقق الــتــقـدم لــلــطالب ور
احلـسم من كرة ثـابتة ردتـها العـارضة قبل
ان يـطـرد الـالعب كـرار مـحـمد د  76 فـيـمـا
أهـدر حـيـدر حـسـ اخـطـر  فـرص الطالب
ــبـاراة عـنــدمـا انـفــرد  بـاحلـارس جالل وا
حـسـن الذي أنـقـذ مـرمـاه بـرد  الـكـرة الـتي
دفـــعـت كل من كـــان عـــلى دكـه االحـــتـــيــاط
وجـمهور الـفريق للـقيام من مـقاعدهم د87
واســتــمــر انـدفــاع الــطالب بــعـد ســيــطـرة
واضـــحــة قــبل ان يــســـتــفــيــد الــزوراء من
الـنقص العددي لـلمنافس لـيشن هجمة عن
طــريق الـعـائـد عـلي حـسـ الـذي رفع كـرة
فـي منطـقة هـدف الطالب لتـجد رأس مـهند
رحــيم  بــانــتــظــارهـا عــنــدمــا ارتــقى فـوق
احلارس  ووضعها دون تردد لتهز الشباك
ومــعــهــا قــلــوب األنــصــار الــذيـن خــرجـوا
بـــفــرحـــة وســـعــادة الن الـــفــوز جـــاء عــلى
بـاريات والنـتائج التي حـساب الـغر  وا
تـستهويـهم كثيرا ويـنجح باسم قاسم مرة
نـافـسـ كان  األول اخـرى في قـهـر ابـرز ا
ـســابـقـة ـوسم احلـالـي فـفي بــدايـة ا فـي ا
ـلغـاة قاد الفـريق للـفوز على الـشرطة في ا
ـحو وسـم  قـبل ان  اول مـبـاراة له فـي  ا
ـثــيــرة اخلـروج فـي نـتــيــجـة أمـس األول ا
اخملـــيب من مـــلــحـق دوري إبــطـــال أســيــا
ودخـــول مــنــافـــســات الـــدوري بــقــوة ومن
أوسـع األبواب  بـالـفـوز الثـمـ في خـطوة
مـهـمـة يـأمل  جـمـهـوره ان تدعـم اآلمال في
مـواصلـة منافـسات البـطولة  الـوحيدة في
ـــعــنــويـــة الــتي ـــوسم في ظل احلـــالــة ا ا
تــركـتـهـا الــنـتـيــجـة  وتـوطـيــد الـعالقـة مع
تابعة اجلـمهور الكبير الـذي حرص على ا
ومـؤازرة الالعب صحـيح انهم لم يقدموا
مـا عليهم لكن تـبقى العبرة بالـنتيجة التي
ـشاكـل  الـتي اسـتـمرت تـواجه انـهت كـل ا
بــاسم قـاسم فــنـيـا ومــالـيـا بــعـدمـا افــتـقـد
ــقــدمــة الــفــريـق لــعــدد من الالعــبــ في ا
انـتـقال الـهدف عالء عـبـاس لكن فـريق مثل
الــزوراء يـبـقى مـدعـومـا بــقـاعـدة شـبـابـيـة
تـزيد من رغبـتهم مهمـة تمثـيل احد أقطاب
ـدخـل احلـقـيـقي نـحـو الــكـرة الـعـراقـيـة وا
الـشهـرة  مقـارنة مع امـثالـهم. طـبعـا لسان
حــال جــمـهــور الـزوراء يــريـد من األداء ان
يتحسن بعد الفوز الشاق سواء في الدفاع
الذي وقع في أخطاء قبل ان يظهر الهجوم
عــاجـزا لــوال خــبـرة مــهـنــد الـســعـيــد جـدا
بـالهدف والفوز  الفرصة الكبيرة في تمكن
الـــفـــريق مـن مــواصـــلـــة الـــعـــمل  من اجل
خـوض اللقـاءات القادمـة بشكل أفضل النه
دخـل من اجل الـــصـــراع عــلـى الــلـــقب. من
جـــانـــبه قـــدم الــطالب مـــبـــاراة مــقـــبـــولــة
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خلـص فريق الزوراء  ديـربي العـاصمة في
ثـالث دقائق وحسمه عندما تمكن احلارس
جـالل حـسن من  رد اخــطـر كــرات الـطالب
بــانـفـراده حلـسـ حـيـدر د 87 فــيـمـا تـرك
مـهنـد بصمـة في لقـاءات الفريـق بـراسية
جـمــيـلـة هـزت شـبـاك الـطالب في الـدقـيـقـة
الـــقــاتــلــة  90الـــتي مــنــحـت كل الــفــوائــد
لـــلـــزوراء الــذي جنح فـي حتــقـــيق الـــفــوز
بـــهــدف دون رد  فـي مــســتـــهل مـــبــاريــات
متـاز باليته احلـالية  بـعدما  مر الـدوري ا
ــبـــاراة  الــتي بـــوقت صـــعب خالل وقـت ا
شــهـدت حــضـورا جــمـاهــيـريــا الفـتــا غـيـر
مـتوقع يـستحق الـتحيـة كل التـحية ولـفتة
أنــصــار الــزوراء بـاســتــذكـار  مــشــجــعـهم
شــهـيــد االنـتــفـاضـة عــبـر الفــتـة  عــريـضـة
حــمــلت  صــورة شــهــيــد  ابن الــنــاصــريـة
ومـــشـــجع الـــفــريـق حــتى  أخـــر حلـــظــات
ــعــدودات طــالب كــلــيــة ســنـــوات عــمــره ا
اإلعـالم في جـامـعـة ذي قـار عـمـر سـعـدون.
بـاراة  تـلك الـذكريـات اجلـميـلة وخـالـفت ا
عـن لـــقــاءات الـــفـــريـــقـــ من حـــيث األداء
ـسـتـوى طـبـعـا  لـكن االهم ان يـسـتأنف وا
ــر بــهـا الــدوري فـي ظل الــظــروف الــتي 
بـاراة بـأفـضل طـريـقـة ما الـبـلـد وتـخـرج ا
يـــدعم إقـــامـــة بـــقـــيـــة مـــبـــاريـــات الـــفــرق
ـلــعب الـذي عـكس اجلــمـاهـيــريـة بـنــفس ا
وجــهــا اخـر  بــعـد إعــمــال الـتــأهــيل  فـقط
احلـــاجــة تــدعـــو لــنــصـب جــهــاز تـــقــنــيــة
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ال خـال من أي شيء ومــر الـشـوط األول 
مـن الـفـرص البـل انـعـدمـت اخلـطـورة وكال
فـريق فشل في اختـراق دفاع األخر وتبادل
لــلـسـيـطــرة  الـنـسـبـيــة من وقت ألخـر لـكن
بـحـالة غـير مـستـقـرة بعـدما سـيطـر احلذر
ـيل لـلـدفـاع الـغـير واخلـوف عـلى األداء وا
مـبـرر خـوفا من االنـدفـاع للـهـجوم الـشـعار
تـلكان الـذي يفـترض ان االثـن  النـهمـا 
العــبـ وأسـمــاء مـعـروفــة ولـكـونــهـمـا من
الـفـرق اجلمـاهـيريـة ولم يقـدم أي مـنهـا ما
كـان منـتظرا مـنه   ويبدو  الـعودة  لم تكن
ــالـيـة ســهـلــة في ظل ظـروف الــفـريــقـ  ا
ـؤكـد انـعكـست عـلى احلـالة الـفـنـية  رغم ا
مـا قـام به احـمـد خـلف من تـدعـيم صـفوف
الــطالب  فـيــمـا حــافظ الـزوراء عــلى نـفس
اجملـموعـة واالهم ان تتـجدد لـقاءاتـهما في
هــذه األوقــات الــتي اســتـقــطــبت جــمــهـور
الـفــريـقـ واالسـتـمـرار عـلى الـعالقـة امـام
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واســتـمـر الــلـعب رتـيــبـا ومـرتـبـك وافـتـقـد
الـالعبـ لـلـسـيـطـرة عـلى الـكـرة في وضع
خضع لضغط النتيجة وحتدياتها وحديث
جـمهور الفريق حتى قبل  موعدها وعلى
مــسـرح الــشـعب إمــام إمـكــانـات الـالعـبـ
ـــهـــاريــ ويـــعــول رغـم وجــود عـــدد من ا
عـلـيـهم الـظـهـور في مـثل هـكـذا مـواجـهات
لــكن  اغـلب الالعــبـ  كـانـوا بــعـيـدين عن
مـسـتـويـاتـهم الـشـخـصـيـة وضـمن تـشكـيل
ـلـعب الــفـريـقـ وانـحـصــر الـلـعب وسط ا
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وقـوع احتـاد عـبـد اخلـالق مـسـعـود بـالعـديـد من
األخطاء وتـرنحه بالـضربة الـقاضيـة حال كشف
ارسته دور أول ملف غير قـانوني كان بـسبب 
العـارف بكل األمـور وهو الـناهي بـها وفـوق هذا
وذاك فهو كان يلـعب بأعضاء الهـيئة العامة وفق
مــزاجه ولـم تــكن هــنــاك أيــة جــهــة ( داخــلــيــة )
تـسـتــطـيع أن تـقــول له  ( عـلى عــيـنك حـاجب )
سـقـوط االحتــاد الـدولي يـوم كــان يـتـســلط عـلـيه
ـمثل ـعزول جـوزيف بالتـر وفـريـقه بـعـد رمي ا ا
ـزيفة فـوق رأس الرئيس الكومـيدي الدوالرات ا
ـاذا يـرد فـتح وردة فـعل األخـيـر وهـو اليـعـرف 
اجملــال واســعــا لــلــتــأويالت الــتـي ظــهــرت انــهـا
حـقائق فـيـمـا بـعد ومـا حـصل لالحتـاد الـعراقي
ــركــزي لـكــرة الــقــدم لم يــكن صــدمــة لــلـوسط ا
الــريــاضـي بل كــان أمــرا مـــتــوقع احلــدوث بــ
ـؤقـتة ان ـفـروض من الـهـيـئـة ا حلـظـة واخرى ا
تؤسس لـنـظـام داخلي رصـ ال يـسـمح لكل من
هب ودب التـرشـيح لعـضـوية االحتـاد فضال عن
رسم خارطة طريق مـستقبـلية مثل كـتابة دستور
ــزوريـن واحملــتـــالــ دائم اليـــســـتــطـــيع اعـــتى ا
ـاضـيـة ـراحل ا الـتالعب بــبـنـوده وفـقـراتـه الن ا
تـســلط عـلى الـكــرة الـعـراقــيـة من سـمح لــنـفـسه
الــتـعــالي عــلى اآلخـريـن ونـســيـان تــاريــخـهم بل
التجاوز عـلى كل اخلطوط احلمـر حتى بات هذا
الــتــشـكــيل احــد أهم األســبــاب بـتــدهــور الــكـرة
ــنـتــخـبـات الــعـراقــيـة عــلى صـعــيـدي األنــديـة وا
الـوطـنـيـة إلى أن حـانـت الـلـحـظـة الـتي أنـهت كل
شيء لـذلك فـأنـهـا  أمـام مـسـؤولـيـة كـبيـرة وهي
ساحـة من الوقت للتفـكير  بشكل حتصل هذه ا
ـا جـدي وصب عـصـارة جـهـدهـا وخـبـرتـهـا لـطـا
حتدثنا عن وجود هـذه النخبة في بالدنـا وعليها
إثـبـات إنـهـا كـذلك في هـذا الـظـرف او االخـتـبـار
الــصــعـب تــشــكــيل جلــنــة ريــاضــيــة عــلــيــا من
مــجـمـوعــة مـخــتـصــ تـمـتــلك كل الــصالحـيـات
ومـدعـومة حـكـومـيـا يـجب ان يـكـون من أولـويات
راقبة أداء ـؤقتة النـها ستقـوم  مطالب الـلجنة ا
االحتــاد وهي من ســتــجــنب وقــوع األخــطــاء بل
الـقـضـاء عـلـيـهـا بـشـكل نـهـائي بـسـبب ضـبـطـها
ــكن ان يـكـون لإليـقــاع الـتـنــاغـمي لـلــعـمل ومـا
نوعا لـلرئيس فهو يـكون كذلك لبـقية األعضاء
واللـجان بكـل مسمـياتـهم وعنـاوينـهم وماحصل
لـعــضــوين من حـبـس كـان بــسـبب ان هــنـاك من
تصرف بعمله بشكل غير مسؤول وماكان عليهم
غريات الن القبول به مـهما كانت األسـباب او ا

الثمن كان غاليا جدا.
ؤقتة بعـملها وتنهي اجلدل هل ستنجح اللجـنة ا
الذي كان ومازال قائما بشأن عدم وجود احتاد
قادر عـلى انتـشـال كرة الـقدم
العـراقـية من حـالة الـتـقهـقر
الـدائم والـتـراجع اخملـيف
ـرضــيـة والـنــتــائج غـيــر ا
وحــــــــاالت الــــــــتــــــــزويـــــــر
والــــــتـالعب والــــــنــــــظــــــرة

شوشة ?. ا
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أكــد مــدرب الــطــلــبـــة أحــمــد خــلف أن احلظ كــان وراء
خسارة فريقه أمام الـزوراء في افتتاح الدوري العراقي
رغم األفضلـية الـواضحـة لفـريقه. وخـطف الزوراء فوزا
قاتال من الـطـلبـة بـهدف نـظيف فـي ديربي بـغداد
بافتـتاح الدوري الـعراقي اول أمس األحد في
مـــلــعـب الــشـــعـب الــدولـي. وقــال خـــلف ان
مــبــاراة الـــزوراء أكــدت لــنــا أن الـــطــلــبــة
اسـتـعــاد جـزءًا من بــريـقه وهــيـبــته كـنـا
الـطـرف األفــضل واألخـطــر لـكن احلظ
لم يـحـالـفـنـا. وأوضح أن الـطـلـبـة أهدر
بـعض الـفـرص الـسـانـحـة لـلتـسـجـيل
مــــثل كــــرة مــــحــــمــــد جــــفــــال الــــتي
اصطدمت بالعارضة وانفراد حيدر
حـس أمـام احلـارس جالل حـسن.
ونوه حـالة الـطرد أثـرت على الـفريق
بـعـد أن حتـرر حـسـ عـلي لـيـصـنع
هـــدف الــــفـــوز كـــون الـالعب كـــرار
مـــــحـــــمـــــد قـــــد جنح فـي احلـــــد من
خــطــورته.  وأشــار إلـى أن الــطــلــبــة
كـسب ثـقـة اجلـمـاهـيـر وهـناك ردود
أفـعــال طـيــبــة حـول األداء اجلــمـاعي

بشكل عام.
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القى مقتـرح احتاد الكرة بـتخفيض
ئـة من مـبالغ عـقود نسـبة  50في ا
ـالكــات الـــتــدريــبـــيــة والـالعــبــ ا
معارضة احمللي واحملتـرف 
كـبــيـرة من قـبل عـدد من
ــــدربـــــ والالعــــبــــ ا
بــــاعـــتـــبــــارهم وقـــعـــوا
ـدة مــوسم كـامل عــقـوداً 
و تـصديـقـها لـدى جلـنة
ــركــزيــة. وقـال ــســابـقــات ا ا
ديـر الفـني لفـريق الزوراء باسم ا
قـــــاسـم إن قـــــرار اخلـــــصم فـــــاقـــــد
واالحتاد هو للشـرعية والـقانونـية 
مـن صـدق عـلى الــعـقــود الـتي تـمت
بــرضى الـطـرفــ وإدارات األنـديـة
جـلـست ونـاقـشت ذلك مع الـالعـب
. وأضـــــاف قــــــاسم أن ـــــدريــــــ وا
واالحتاد القانون هو سيد األحكام 
هــو في أدخل نــفــسه في مــشــكــلـة 
غنى عـنهـا كون االحتـاد يعـد مجرد
كـاتب عدل يـصـادق ويـراقب شروط
وبنود العقود مـشيراً الى أنالفترة
قبلة سـتشهد تشكـيل هيأة مؤقتة ا
نــتــمــنى أن يــتــوصل اجلــمــيع من
خاللـــهــا الى حـل مــعــقـــول يــرضي
ـدير الـفني جمـيع األطـراف. أبدى ا
لـــفـــريق الـــزوراء بــــاسم قـــاسم عن
رضـاه بـالـنــتـيـجـة الــتي أنـهى بـهـا
فــــريـــقـه أولى مـــبــــاريـــات الـــدوري
ـمـتـاز بـالـفوز عـلى فـريق الـطـلـبة ا
بـــهـــدف دون ردّ. وقــــال قـــاسم في
تـصـريح لوكـالـة األنبـاء الـعراقـية
ــــــبــــــاراة األولـى في (واع) إن "ا
ــنـافــسـات احملــلـيــة والـقــاريـة ا
دائــمـاً مــا شــكّل ضــغــطــاً عـلى
الـفـرق ويـلـعب الـشـد الـنـفـسي
والـعـصـبي دوراً كـبـيـراً فـيـها
ا يؤثر على مستوى األداء
الـعـام من الــنـاحـيـة الــفـنـيـة
وهـذا ما حـصل لـلـفريق في
مــبـاراة الـديــربي ". وأشـار

قـــاسـم إلى أن "الـــنــــوارس قـــدمـــوا
مستوى جيداً في الشوط األول لكن
الــشــوط الـثــاني كــانت األفــضــلــيـة
واضــــــحــــــة لـــــلــــــفــــــريق مـن خالل
االســتـــحــواذ عــلى الـــكــرة وتــكــرار
ـــمــــكن الـــفــــرص الــــذي كـــان مـن ا
ــهــمـة ". اســتـغـاللــهــا لــتــسـهــيـل ا
وأضــاف قـــاسم أن "الــفـــريق حــقق
هــدفــاً مــهــمــاً كــسب من خالله أول
ثالث نــقــاط فـي الــدوري ســنــبــني
بـاريات في علـيه ونـؤسس لبـاقي ا
ـــنـــافــســـة" الفـــتــاً إلـى أن "فــريق ا
الـطــلـبــة قـدم مــبـاراة كــبـيـرة وأدى
العبوه مستوى فنياً رائعاً يستحق
اإلشـــادة ".بــــاسم قــــاسم مــــقــــتـــنع
ــديـر بـنــتــيـجــة الـديــربي  وأبـدى ا
الــفـني لـفـريـق الـزوراء بـاسم قـاسم
عن رضاه بالنتيـجة التي أنهى بها
فــــريـــقـه أولى مـــبــــاريـــات الـــدوري
مـتـاز بـالـفـوز عـلى فـريق الـطـلـبة ا
بـــــهــــدف دون ردّ. وقـــــال قــــاسم إن
ـــنـــافـــســـات ــــبـــاراة األولى فـي ا ا
احملـلـيــة والـقــاريـة دائـمــاً مـا شـكّل
ضـغـطـاً عــلى الـفـرق ويــلـعب الـشـد
النفسي والعصبي دوراً كبيراً فيها
ا يؤثر على مـستوى األداء العام
من الـناحـية الـفنيـة وهذا مـا حصل
للـفريق في مـباراة الـديربي. وأشار
قــــاسم إلـى أن الـــنــــوارس قــــدمـــوا
مستوى جيداً في الشوط األول لكن
الــشــوط الـثــاني كــانت األفــضــلــيـة
واضــــــحــــــة لـــــلــــــفــــــريق مـن خالل
االســتـــحــواذ عــلى الـــكــرة وتــكــرار
ـــمــــكن الـــفــــرص الــــذي كـــان مـن ا
همة. وأضاف استغاللها لتسهيل ا
أن الـفـريق حـقق هـدفـاً مـهـمـاً كسب
مـن خـاللـه أول ثـالث نــــــــقــــــــاط في
الــدوري ســنـبــني عــلــيه ونــؤسس
نافـسة الفتاً باريـات في ا لباقـي ا
إلى أن فـريـق الـطــلـبــة قـدم مــبـاراة
كـبـيـرة وأدى العبـوه مـسـتوى فـنـياً

رائعاً يستحق اإلشادة.
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حـيث األمـانـة الذي  حـضـر كـثيـرا لـلدوري
ــدرب وفـي ا اســتـــعـــداد اســـتـــمــر مـع ا
عـــصــام حـــمـــد الــذي يـــبــقـى يــعـــول عــلى
الـالعــبــ رغم  نـــكــســة الـــوسط واليــريــد
ـنافـسات احلـقـيقـية ومـؤكد االبـتـعاد عن ا
ســيــبــحث عن احلــلــول من خـالل مــوجـود
الـالعــبــ واألغــلــبــيــة تــمــثل الــفــريق من
ـاضـي والـكل بـالـتـأكـيـد يـسـعون ـوسم ا ا
شاركـة األخيرة وما الـى تكرار سـيناريـو ا
قـدمه الـفـريـق من مـسـتوى ونـتـائج والزال
ــشـوار فـي بـدايــته وتـنــتـظــره مـبــاريـات ا
أخــرى خـارج مـلـعــبه الـذي كـان ان يـوظف
لـه الن رهان الـفرق عـلى مواجـهات األرض
لـكن فـريـق مـثل األمـانـة بـإمكـانـه ان يـكون
مـــتــوازن في مـــبــاريــاتـه  ويــعــود لـــســكــة
الــنــتــائج عــبــر مــجــمــوعــة العــبــ تــضم
واعــدين وخــبـرة  وتــظـهــر مـنــسـجــمـة من
خـالل فــتــرة الـــعــمل حتـت إشــراف  نــفس
وتــــخــــطى الــــنــــجف اجلــــهــــاز الـــفــــني.   
الـصــنـاعـات بـنـتـيـجـة كـبـيـرة حتت أنـظـار

ومـــســتــوى وســيــطــروا فـي اغــلب الــوقت
وكــان عـلــيـهم  ان يـتــداركـوا احلــالـة الـتي
بـاراة  بعـد التـفريط بـفرصة خـسر فـيهـا ا
الـفـوز  في اخـر الـوقت ومؤكـدان  جـمـهور
الـــفــريق حتـــدث  بــصـــوت واحــد الــزوراء
اليـسـتحق الـفـوز والنـتـيجـة الـعادلـة كانت
هم ان يـعكس الفريـق نفسه كما الـتعادل ا
ـكن شــاهـدنـاه  وقـدم  مـبـاراة مـهـمـة  وال
الـتقـليل من شـانه   ويحتـاج جهـازه الفني
إلعـــادة تــرتــيـب األوراق لــلــتــوجـه بــشــكل
افـضل للـمواجهـات القادمـة عندمـا يضيف

النجف اجلمعة.
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وعــاد نـفط الـوسـط بـفـوز ثـمــ من مـلـعب
أوالد الـــعــاصـــمـــة بــهـــدف الالعب زكـــريــا
االسـماعـيلي د  60ويـخـطوا خـطـوة مهـمة
عـنـدمـا جتـاوز مـشـكـلـة اول مـبـاراة ذهـابـا
ـشاركات عـندمـا استـمر يـعاني مـنهـا في ا
األخـيرة وبوقت راضي شنيشل الذي  دعم
خـطـوط الـلـعب الـتي اسـتـمـرت  تعـمل  مع
تــوقف الـدوري قـبل ان تــسـتـهل الــبـطـولـة
بـالــعـودة بـثالث نـقـاط بـعـدمـا حـافظ عـلى
تـقدمه بالـهدف في مـهمة غيـر سهلـة  لكنه
طلوبة بفضل اكد انه في احلالة الفنية ا
جـــهـــود الـالعـــبـــ واإلدارة واجلـــهــاز
الـــفـــني والــعـــمل ســـويـــة في  أجــواء
واضـحـة  قـبل تـخـطـي مـوقـفـا صـعـبا

جــمـهــوره بـالــفـوز بـثـالثـة أهـداف دون رد
ســـجـــلـــهـــا  عـــلي صـالل هـــدفــ د2 و40
ومـــعــ احــمــد د 60 وشـــكـــلـت الـــبـــدايــة
والـتـسجـيل أريـحيـة ألصـحاب األرض  في
اإلمــــــســــــاك بــــــزمــــــام األمـــــور وسـط دعم
جـمـهـورهم الذي تـفـاعل  مع الـهدف  األول
عـنــدمـا فـاجـئـوا الـضـيـوف بـهـدف الـتـقـدم
الــذي حـافــظـوا عـلــيه قـبـل ان يـعـززوه في
الــــــثـــــاني د  40وحــــــسم الـــــشـــــوط األول
بــأفـضــلـيــة الــنـتــيـجــة  والـدخــول بـحــالـة
مـعـنـويـة عـالـيـة في الـشـوط الـثـانـي  الذي
اسـتـمـر تـفـوق أصـحـاب األرض والـقـضـاء
عـلى  امال الصناعات بالهدف الثالث د66
همة حتى الـنهاية  التي والـسيطرة عـلى ا
كـتـبت جناحـا لـلفـريق  بـالـفوز واحلـصول
عـلى اول ثالث نقـاط وصدارة  اليوم االول
وتـغـيـر مسـار األمـور التي أثـارت مـخاوف
جـمهـور الفريق وسط تـصريحـات متبـاينة
لـلمـدرب واإلدارة قبل ان يـفقـد الفـريق عدد
مـن ابرز عـناصـره لكـنه لـعب مسـتفـيدا من
ظـروف الـلـعب  واحلـالـة الـتـي كـان عـلـيـها
الـصنـاعات   الـذي يبـدو خرج الى الـنجف
مــتــأثـرا بــانـتــقــال عـدد من اهـم عـنــاصـره
ـالية  التي شـكى منها إضـافة الى األزمة ا
ــا  أمــور اخــرى والن رئـــيس الــنــادي ور
اكـثر ما يعرقل من مبـاريات الفرق هو عند
الــذهـاب وأالن يــتـعــ عـلى  عــمـاد نــعـمـة

مـراجـعـة األمـور  من اجل حتـسـ خـطوط
الـلـعب  إمام الـلقـاء األخـر  الصـعب عنـدما
يــحل ضــيــفــا عــلى فــريق الــقــوة اجلــويـة
الـسـبت القـادم  ويسـعى الى قـلب الطـاولة
عـلـى  الـصـقـور ألنه اليـريـدان يـخـسـر مـرة
أخـرى تـوالـيـا  رغم الـفوارق الـكـبـيـرة لكن
الـالعب يـريدون تـرك بصـمة فـي البـطولة

التي يعلمون  صعوبتها. 
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ويـضيف اربـيل احلدود الـيوم الـثالثاء في
مـلعب فرانسو حريري عند الساعة الثانية
ـــضـــيف ان اليـــبـــقى والـــنـــصف ويـــأمل ا
يـحقق الفـوائد من  مبـاريات ملـعبه حسب
بل اخلـروج  ايضا عنـدما عانى منـها كثير
ـشاركة األخيـرة  لكي يستمـر منافسا في ا
ـر الـفـريق فـي فـتـرة حتـضـير ومـؤثـرا و
واضــحــة بــعـد إضــافــة عــدد من الالعــبـ
حـيث يـاسر قـاسم وشـيركـو كـر وآخرين
لـدعم خطوط اللعب في إقناع  األنصار من
خـالل تقـد ألداء والـنـتـيجـة  عـبـر ظروف
الـلقاء حـيث عاملي األرض واجلـمهور في
وقـت يـكــون احلــدود قــد عــزز من مــواقـعه
طلوب بقيادة مظفر واألمـل في ان يحقق ا
جــبــار في الــعــودة بــنــتــيــجــة  مـع بــدايـة
الـبطولة الن هذا يشكل دعما للفريق  الذي
هـمة لـكنه يـامل ان يكون يـعلم بـصعـوبة ا

همة. في مستوى ا
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أثنـى حسن أحـمد مـدرب فـريق النـجف على
أداء العــبــيه بــعــد الــفــوز عــلى الــصــنــاعـات
الكهـربائيـة بثالثيـة نظيـفة اول أمس األحد
ــمـتـاز. وقـال في افــتـتـاح الــدوري الـعـراقي ا
أحـمــد إن فـريــقه فـاجــأ ضـيــفه الـصــنـاعـات
يـز أسـفر عن الـكـهربـائـية بـأداء هـجـومي 
تسـجيل  3أهداف رائـعـة. وأضاف "سـيطـرنا
ـبـاراة مـنـذ بـدايــتـهـا وسـجـلـنـا هـدفـا عـلى ا
مـبـكـرا منح العـبـيـنـا أريحـيـة ونـقل الـضغط
إلى العبي الـصنـاعات مـا أثمـر عن فوز كـبير
يستحـقه العبو الـنجف. وأشار حسن إلى أن
النجف لـم يتأثـر بالغيـابات رغم عـدم اكتمال
صـفـوفه مـضـيـفًـا حـقـقـنـا الـفـوز بـأداء جـيـد
ـشــاكل الــتي كـانت جتــاوزنـا من خـالله كل ا
تواجه الفـريق قبل انطالق الـدوري من تأخر

لـلمـستـحـقات وعـدم انتـظـام التـدريبـات لكن
ـسـؤولـيـة. الـالعـبـ كـانــوا عـلى مـسـتــوى ا
وأوضح أن اخلطوة األولى في الدوري مهمة
وتــنـعـكس إيـجــابـيـا عـلى مــسـار الـفـريق في
ـشـوار ـقـبــلـة وهـدفــنـا تـكـمــلـة ا اجلـوالت ا
بـــنـــفس احلـــمـــاس. وخـــتم مـــدرب الـــنـــجف
قـبـلة أمـام الطـلـبة لـيـست سهـلة "مـباراتـنـا ا
خـصـوصا وأنـهـا سـتقـام في مـلـعب الـشعب
لكـننـا قادرون عـلى كسب الـنقـاط الثالث. من
جــانب اخـــر أبــدى ســـجــاد رعـــد العب نــفط
الـوسط ســعــادته بــفـوز فــريــقه في اجلــولـة
األولى بالـدوري على مـضيـفه أمانـة بغداد-1
ـبـاراة بــأنـهـا 0  اول أمس األحــد واصـفــا ا
خـــطــوة أولى واثـــقــة فـي مــســـيــرة الـــفــريق
ــمــتــاز. وقــال رعـد إن بــالــدوري الــعــراقي ا
نافس في حصد النـقاط الثالث ومن مـلعب ا

اجلـولـة االفـتـتـاحـيـة من الـدوري ال شك أنـها
ذات تـأثـيـر مـعـنوي كـبـيـر بـالنـسـبـة لـفـريقه.
وأضـاف اجلمـيع كـان مصـمـما عـلى اخلروج
ـبـاراة بـالـنـقـاط الـثـالث ألنـهـا سـتـكون من ا
مــــؤثــــرة عــــلى روح الــــفــــريق فـي اجلـــوالت
قـبـلة". وأوضح رعـد "نفط الـوسط قدم أداء ا
يزا مع انضبـاط تكتيكـي أهدرنا فرصت
محققت لكننـا جنحنا في التسجيل وخطف
النقاط الثالث وهذا األهم". وأشار العب نفط
باراة شـادة ا الوسط إلى أن فـريقه سيـعود 
ـقـبــلـة وجتـاوز لــتـعــزيـز األداء في اجلـولــة ا
ـبـاراة ـبـاريـات. وواصل ا األخـطـاء في كـل ا
ــيـنـاء فـي مـلـعــبـنـا ـقــبـلــة سـتـكــون أمـام ا ا
ــفـتـرض مـلـعب كـربـالء الـدولي وعـلـيـنـا أن ا
وسم احلالي نعزز الفـوز بانتصار جـديد فا

يصعب تعويض أي خسارة فيه.
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