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جاسم محمد وزيد حتس عبد زيد
ولـــيث جنـم عـــبـــود ورضـــا فـــاضل
عـبـاس وحـسـ زيـاد طـارق  وكرار
ســعـد مــحــسن وحــســ عــبــد الـله
خــضــيـر  وعــبــد الــله مـحــمــد عــبـد
اجلــلــيـل ومــحــمــد حـــسن حــمــادي
وأمــيـر غـا حــمـيـد واحــمـد شـاكـر
مــــرواح  وعـــلي شــــوقي يــــعـــقـــوب
ومـجــتــبى خــلـيل مــحــمـد وحــسـ
حـــيــدر عـــبـــد اخلــالق ومـــصـــطــفى
سعدون  عـبود  ومود مـنعم موسى
وعـلـي جـاسم ومــنــتــظـر مــصــطـفى
محمد) اجملـموعة التي يعـول عليها
ــنــافـســة بــالــشـكل في مــواصـلــة  ا
طـلوب والتي يـراهن علـيها جـثير ا
ــطـــالب فـي  قــيـــادة الـــفــريق وان ا
يعكـس دوره مع الفريق الـذي يعمل
معه مـنذ فتـرة وسبق وحـقق نتائج
مهـمـة ونأمل ان جنـده مع الالعـب
ـشكلة لتي تواجه في لقاء بعد غد ا
ـــبـــاريـــات الـــكـل  إثـــنـــاء خـــوض ا

احلاسمة.
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وافــتــتح اربــيل مــشــوار مــبــاريــات
ـمتاز بالفوز الذهاب بدوري الكرة ا
عـلى مـضيـفه نـفط مـيـسان بـالـهدف
الـقاتل لـلـمحـتـرف كريـسـتوف د 92
في لــقــاء مــفــتــوحــا  شــهــد تــبــادال
للسيطرة  التي كانت واضحة لنفط
ميسـان في الشـوط األول الذي لعب
في منطقة اربيل وحاصره لكن دون
جـــدوى بــــســـبب عــــدم الـــتــــركـــيـــز
والتسرع  رغم كثرة الفرص قبل ان
يخسر اللقـاء  على عكس التوقعات
إمـــام فـــريق اعـــتـــاد الـــرهــان عـــلى
مــبـــاريــات األرض الـــتي عــاكـــســته
أمس  األول  وسط رغــــبــــة الــــفـــوز
الــذي  خــطـفـه في اخــر الــلــحــظـات
الضيوف ويـقهروا جمـهور العمارة
ـــنـي الـــنـــفس في  ان الـــذي كـــان 
يــتـــمــكن الـالعــبــ من مـــحــو أثــار
خــســـارة اجلــويـــة قــبل ان يـــســقط
ـبـاراة تشـهـد أنـفـاسـها إمـامـهم  وا
األخيرة وكان ان يتـعادل في نتيجة
قـد   يــتـقــبـلــهـا جــمـهــوره الـرافض
لـلــخـســارة بـكل تــأكـيــد  فـيــمـا عـاد

خـــســارة  تــونس في الــلــقــاء األول
والـــــتـــــعـــــادل من دون أهـــــداف مع
هم بـالفوز في الكـويت لكنه حـقق ا
ــــؤدي الى الـــدور لـــقــــاء احلـــسم ا
األكثر األهمية والذي  قد يقربه الى
ــشــاركــة في حتــقــيق طــمــوحــات ا
ــنـتـخب ان مـهـمــة  كـان بـإمــكـان  ا
يــــتـــفـــادى األمـــور بـــشــــكل أفـــضل
ويـتـجـنب خـوض لـقـاء مـوريـتـانـيـا
بخيار الفوز في مـهمة كانت صعبة
ــنـافس الـذي خـاض الـلـقـاء إمـام  ا
بخـياري التـعادل والفـوز الذي جاء
لـكـتيـبـة قحـطـان جـثيـر الـتي  تدرك
ـهـمـة الـقـادمـة وضرورة صـعـوبـة ا
الــتــحــضــيـر لــهــا بــشــكل مــتـكــامل
والـتـعــامل مع الـفـرص عـبـر الـلـعب
بتركـيز وحماس بـحثا عن النـتيجة
الـغــالـيـة الـتي سـتـقـدم الـفـريق الى
دور اكبر ويعزز من أمـاله بعدا كثر
ـنـافـسـة الـتي يـراهـا اخـتـلفت في ا
كثيـرا لكـنه في نفس الوقت تـتطلب
ـقـبل احلـذر الــشـديـد كـون الـلـقـاء ا
كن التفريط به سيكون مفصليا ال
حتـت أي مــــســـــوغ امــــام فـــــرصــــة
االنــتـقـال لــلـدور الـنـصـف الـنـهـائي
ـعــنـويـة بـعـدمــا ارتـفـعت احلــالـة ا
والــنــفـســيــة لالعــبـ  كــمــا يــكـون
جــثـيـرقـد  تـدارك األخــطـاء والـعـمل
عــــلى الــــدفـع بـــاألمــــور بــــاالجتـــاه
الـصـحـيح عـبـر اخــتـيـار الـتـشـكـيل
ـــتـــكـــامل اخلـــطـــوط خـــصـــوصــا ا
الهجوم الـذي فقط سجل هدف من
ثالث مـباريـات  بعـدما ظـهر يـعاني
كـــثـــيــرا  وفـــشل فـي الــتـــعـــامل مع
ـتــوالـيــة إمـام إنـصــاف الـفــرص  ا
ـــبــاريــات الــتي تــركــهــا الــكــويت ا
خــلف ظـهــره  والـتـوجـه الـيـوم الى
مباراة مهمة وصعـبة  وتأكيد رغبة
الفوز عبر التـعاون ما ب الالعب
واجلـهـاز الـفـني  ومـؤكـد ان  الـفوز
عـلى مــوريــتـانــيــا رفع من حــظـوظ
ـنـتخـب وفي الـتوجه ومـعـنـويـات ا
بـقــوة خلـوض لـقـاء اخلـمـيس عـبـر
مــجـمـوعــة الالعـبــ ( عـبـد الـرزاق
قـــــاسـم  وحـــــسن حـــــســـــ عــــودة
ومنتظر عبـد االمير هادي  وحس
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خطف مـنتـخب الـشبـاب لكـرة القدم
بـطاقـة الـتأهل الـثـانيـة وانـتقل الى
الـــــــــــــــــدور
الــــــــــــربـع
الــنــهــائي
عــــــــــــــــــــــــن
اجملــــمــــوعـــة
األولى لـبـطـولة
شـــبـــاب الـــعـــرب
اجلــــــــاريـــــــــة في
الـــســـعــوديـــة اثــر
فـــوزه عــلى نـــظــيــره
ــوريــتــانـي بــهــدفــ ا
دون رد في  اخــــر  مـــبــــاريــــاته في
اجملــمــوعــة الـتـي جـرت أمس األول
رافــعـــا رصــيــده الى أربع
ـتـصـدر نـقــاط  خـلف  ا
تــونس الــتي كــانـت قـد
تعـادلت مع الـكويت في
مبـاراتـها الـثالـثة لـترفع
رصيدها الى سبع نقاط وسيالعب
نتخب اول اجملموعـة الثالثة بعد ا
اخلــمــيس عـنــد الــســاعـة الــثــالــثـة
والــنــصف ظــهــرا ويــأمل ان يــكـون
ــوعــد في حتــقــيق الــفــريق عــلـى ا
طـلوبـة والبقـاء منـافسا النـتيـجة ا
على اللقب وتضم اجملموعة الثالثة
مـنتـخبـات  الـسعـودية ومـصر وكل
مــنــهــمــا اربـع نــقــاط ومــتــوقع  ان
الصـدارة  تكـون قدح حـسمت امس
االثن كما تضم اجملموعة منتخبا
اجلـزائـر بـثالث نـقـاط ثم فـلـسـطـ
الذي يـكون قد خـرج من التصـفيات
األولية للبطـولة التي مهم ان تظهر
أمـال مــنـتــخب الـشــبـاب اكــبـر مـرة

أخرى.
 وكــان الـشـبـاب تـقــدم بـهـدف خـطـا
وريـتاني عـبد الله سجـله الالعب ا
د23 عـــلى بـــدايـــة الــلـــعب قـــبل ان
يــنـــهي رضـــا كـــامل األمـــور وعــلى
ـــقــــابل بــــهـــدف أمــــال الــــفـــريـق  ا
الـتـعـزيـز  و احلـسم  د 85ويـنـعش
ــنـــتـــخب  في الـــبـــقــاء في امـــال  ا
ــنـافـسـة  بـعـدمـا اخـتـلـفت األمـور ا
التـي  استـمرت قـلقـلة وصـعبـة بعد
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سابـقات في احتاد الكرة ـمتاز. وقال نائب رئـيس جلنة ا باراة القوة اجلـوية والطلبـة في قمة اجلولة الـثالثة من الدوري ا أعلن االحتاد العـراقي لكرة القدم إقـامة مؤتمر فـني 
. وأوضح ان باراة الفريق ؤتـمر الفني  سابقات في احتـاد الكرة دعت مديري فريقي اجلوية والطـلبة واداريي الفريق حلضور ا يحيى كر في تـصريح صحفي ان جلنة ا
باراة وكـذلك للـتنـسيق في األمور قـررة للـعب ا ؤتـمر الفـني سيـعقـد ظهر يـوم غد األربـعاء عنـد السـاعة الـثانيـة عشـرة ظهرا حـيث سيـتم من خالله جلب فـانيالت الـفريقـ ا ا
ـمتاز بـعد اجلولـة برصيـد ست نقاط مـتقدما ـقبل على مـلعب الشـعب الدولي.ويتـصدر القـوة اجلوية ترتـيب فرق الدوري ا التـنظيـمية األخـرى ويتالقى الفـريق يـوم اخلميس ا
وريـتاني علي ـهاجم ا ـسابفـة. الى ذلك ينـتظر ا ـركز الـعاشر بـنقطـة واحدة من ب 15 فريـقا في جدول ا ـيناء فـيما يـتواجد فـريق الطـلبة في ا بفارق االهـداف عن اربيل وا
ـوسم احلالي. وقال وسام الـهاشمي وكـيل اعمال الالعب في تـصريح صحفي إن ـيناء في ا الشيخ تـأشيرة الدخـول الى األراضي العراقـية من اجل االنضـمام الى صفوف ا
وريتاني عـلي الشيخ لصفوف الفريق. وأوضح ان علي الشيخ ينـتظر إجراءات اصدار تأشيرة الدخول (الفيزا) هاجم ا ينـاء اكمل إجراءات اإلجراءات اخلاصة بضم ا نادي ا

اضي. وسم ا وسم. يذكر ان علي الشيخ مثل الطلبة في ا رجوة هذا ا يناء االسبوع القادم مبيناً ان الالعب يأمل في مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه ا ليلتحق با
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الـنـقـطـة (22) احملـتــرفـون يـصـنـعـون
الــتـفــوق دخل فـريق نــادي بـني يـاس
باراة االماراتي  الـشوط الثـاني من ا
بـتشـكـيل جـديد مـؤلف من الالعـب (
مـبــارك سـلـطــان - هـاني عــبـد الـله -
عــمــر عـــبــد الـــله - حــسن مـــحــمــد -

والـــروسي  ارســـاني  ســـاربـــلـــيف -
واالمريكي صاموئـيل كونر  ) محاوال
اعـادة الـتوازن واحـراج مـنـافـسه لكن
جنـــوم  غــاز اجلـــنــوب اصـــروا عــلى
تـقد افـضل مـا لديـهم من امـكانـيات
فـرديــة وجـمـاعــيـة  الجل عــدم اتـاحـة
الفرصة للـفريق االماراتي من توسيع
الفارق بـالنقـاط   وظل التعـادل قائما
بـ الفـريقـ في النـقاط ( - 8 - 6-7
15 - 14 - 12 - 10 - 9) حيث حاول
جنـوم الــعــراق الـتــقـدم رويــدا رويـدا
لـيـسـتع الـفـارق الى اربـعـة ( 22-18)
لـــصـــالح  الـــفـــريق الـــعـــراقي ثم الى
الــنــقــطـة (23) لــكن فــريق بــني يـاس
اسـتـطـاعـوا بـحـكم خـبـرة  احملـتـرف
في صفوف فريقه من حتقيق التعادل
  (23-23) لـــتــبــدا رحــلـــة الــتــنــافس
ـاراثـوني ب الـفـريق نقـطـة بنـقـطة ا
حتى اشارت لوحة التـسجيل بالقاعة
الى ( 31 - 33)  لــــصــــالح الــــفــــريق
االمـاراتي لـتــصـبح الـنــتـيـجـة  شـوط

لكل منهما .
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امـا الـشـوط الـثـالث  فـكـان يـتـوقع كل
من تـابـعه بـشـكل مبـاشـر بـان الـفريق
ـــبــادرة الــعـــراقي ســـيــأخـــذ مـــبــدأ ا
ـواطن القـوة والضعف في الكتـشافه 
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لم تـفقد مبـاريات بطولـة دوري اندية العـراق لفرق الدرجة
جــمــالــهـا ــوسم 2020.2019  ــمــتــازة لــكــرة الـقــدم  ا
من جهة واهـميتها رغم انها تقام في ظروف بالغة التعقيد
عـدم وجود احتاد للـعبة يشـرف على كل تفاصـيل البطولة
ـبـاريــات الـتي والـعــدد الـقــلـيل مـن ا ــعـتـادة بــالـطـريــقـة ا
وهو (14) سـيخوضها كل فريق مشارك في هذا الدوري
الـية الـتي تواجـههـا ادارات االندية والـصعـوبات ا مـباراة
في تـمويل فرقـها حتت السـقف الزمني احملـدد للبـطولة ..
اجلـمهـور وهـو من عـناصـر الـلعـبـة احليـويـة جداً يـحـضر
ويـسـاند فـريـقه بطـريـقة العب مـبـاريات الـبـطـولة في كل ا
اذ تـختلف طقوس تـعكس ثقافـة متجذرة مـنذ عقود يزة
وهـذه الـتـشـجــيع من جـمـهـور فـريـق جلـمـهـور فـريق آخـر
ـــــزيــــد من ـــــبــــاريــــات ا الــــطـــــرائق هي الـــــتي تـــــمــــنح ا
وتـشكل على الفرق ضغطا ايـجابيا باجتاه حتقيق االثارة
وحـــســـنــــاً تـــفـــعـل وســـائل وتـــقــــد اداء نـــوعي الــــفـــوز
ـرئية على وجه الـتحديـد عندما تـرصد حركات وا االعالم
العب التي تقام واراء وانـفعاالت اجلمهور في مدرجات ا
الن اجلـمـهـور يـجـزم بـان دوره كـبـيـر في ـبـاريـات فـيـهـا ا
ــمــتــاز الى مــعــدالت جنــاح وصــول مــبــاريــات الــدوري ا
فـاجلمـهور ال وهـذه حقـيـقة ال يـختـلف عـليـها اثـنان عـالـية
ـا يـتـعدى ذلك وا يـقـتـصر دوره عـلى الـتـشـجـيع وحسب
و ال يـبالـغ ذلك الذي يـصف اجلمـهور الي الى الـتمـويل ا

مول االول للرياضة على وجه العموم. با
عظم الفرق فرح االخر هو االستعداد االيجابي  الشيء ا
وكـان ذلك واضـحـاً فـي عدد ـمـتـازة ـنـافـسـات الـدوري ا
وشــكل ذلك كــبـيــر من مــبـاريــات الــدورين االول والــثـاني
واقــول مـفـاجـاة سـارة الن ـتـابـعـ مـفـاجــاة سـارة لـكل ا
ادارات االنـديـة كـانت تـشـكـو من عـدم انـتـظـام فـرقـهـا في
الـــتــدريب وتـــخــوفــهـــا من عـــدم تــقــد مـــبــاريــات تـــلــيق
ــالي لــبـعض خــاصـة في (غــيــاب) احلـافــز ا بــاســمـائــهـا
ـدربــ الـذين بــذلـوا ــكن اغـفــال دور ا وهـنــا ال  الــفـرق
واعـدادها ويـبذلون جـهودا غـير طـبيعـية في تـدريب فرقهم
ــتـعـمق في وا ـسـتــوى فـني مــقـبـول ــبـاريــات  خلـوض ا
مــجـال الــتــدريب الــريــاضي يــعي صــعــوبــة اعـداد فــريق
ـسـتـوى على الـصـعـيد احملـلي. وعـنـدما ـباريـات عـالـية ا
ــدربــ في جتــهــيــز فــرقــهم نــشـــيــد بــجــهــود عــدد من ا
ـكن ان نـغفل فـانـنا ال  مـتاز ـنـافسـات بـطولـة الـدوري ا
الـعـنـصر االول واالهم دور الالعـبـ فهم كـمـا هو مـعـلوم
وهم يـتـحـمـلون الـضـغـوطات ـمـتاز في مـنـظـومة الـدوري ا
والـضــغـوطـات تــتـمـثل في كـلــهـا من اجل اجنـاح الـدوري
والـلـعب في (تـخـفـيض) اقـيـام عـقـودهم في بـعض االنـدية
ارضــــيــــات مالعـب غـــيــــر صــــاحلــــة لــــلــــتــــدريب ولــــيس
ومـواجهة خـطر االصابـة من جراء اللـعب على هذه الـلعب
االرضـيات السيئـة. متابعـون يتوقعون
ان وتـــيــــرة الــــلــــعب االيــــجــــابي
ســتــرتــفع في الحـق مــبــاريـات
الن احلـــــــــــافـــــــــــز الـــــــــــدوري
ـضى الدوري وهـكذا  يـتطور

متاز في حتقيق هدفه. ا
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متاز u“∫ حقق اربيل فوزاً مهماً على نفط ميسان في الدوري ا
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فــرط فـريق نــادي غـاز اجلــنـوب فـوزا
ثـيرة كـان متـناول الـيـد في مبـاراته ا
ــاراثـونــيــة امـام نــادي بــني يـاس وا
االمـاراتي الي اســتـضـافـتــهـا الـقـاعـة
ـــلــعب الـــقــاهـــرة الــدولي ـــغــلـــقــة  ا
ــصـريــة الـقــاهـرة اول بــالـعــاصـمــة ا
ـبـاراة في اطار امس االحـد وجرت ا
مـــنـــافــســـات اجلـــولـــة الـــرابــعـــة من
اجملمـوعـة الثـالـثة لـلـبطـولـة العـربـية
(38) لـــلــكـــرة الــطـــائــرة رجـــال الــتي
تشارك فيها (11) دولة عربية وهي (
العراق - مصر - فلسط - البحرين
- االمـارات - قـطر - سـلـطنـة عـمان -
االردن - لـيـبيـا - الـيـمن -  الـكويت )
مـثـلـها (17)  نـادي ومـثل الـعراق في
الــــبــــطـــولــــة نـــاديـي غـــاز اجلــــنـــوب

والبيشمركة .
W¹u  W¹«bÐ

واسـتهل فـريق غـاز اجلنـوب مـباراته
بــتــشــكــيل تــالف من  (صــفــاء لــفــتــة
وحـسام  عـبد الصـمد ومـحمـد صالح
وعــمــر عــلـي وعــبــاس عـــبــد الــكــر
والـبـرازيـلي فـالـديـر جـونـيـور ) كانت
هـــذه الــتـــولــيـــفــة مــنـــســجـــمــة جــدا
واسـتـطــاعت حتـقـيق الـتــفـوق طـيـلـة
دقـائق الشـوط االول للـمـباراة مـا عدا

النقاط (16 و 18 و 20) التي اشارت
الى تعادل الفريق  واستمر الشباب
ــنـظم الــعـراقي بــالــلـعـب الـرجــولي ا
عقب النقطة ( 20)  ليواصلوا تالقهم
 ويصلوا الى نقطة الفوز وهي ( 25)
فــيــمــا بــقى الــفــريق االمــاراتـي عــنـد

مـــــشــــاركـــــة جنم
ـنتـخب الـعراقي ا
فــي الــــــــــــــــــدوري

البرتغالي

ــاضي خــســارة اربــيل األســبــوع ا
من خالل تقد مظـفر جبار الفريق
في مـــهـــمـــة غـــيـــر ســـهـــلـــة   إمـــام
احلاجـة لـلـنـتـيـجـة والـنـقـاط دعمت
جـــهـــود الـالعـــبـــ في الــــتـــعـــامل
رور من واللعب من دون أخـطاء وا
خـــطـــوط نـــفط اجلـــنـــوب وبــكـــامل
ـهم في الـلـقـاء الـعـالمـات  الـشيء ا
الــذي اسـتــغـله الــفـريـق كـمــا يـجب
والتحضـير بشكل أفـضل الستقبال
الـوسط وأهـمـيـة الـتـواصل  بـشـكل
ــبــاريــات  بــعــدمــا ادى فــاعل مع ا
الالعــبــ مــا عــلــيــهم فـي اخلـروج
بنـتـيجـة مـهـمة  عـبـر تـخطي عـقـبة
غيـر سـهـله بـفـضل ثـنـائـيـة  حـسام
جنم الــــفــــريق   الــــذي  كـــان  وراء
الفوز النه ما الفائدة عندما تسيطر
وتـلــعب لـكن التـتـعـامل مع الـفـرص
احلقـيقة كـما يـجب حتى مع وجود
عـنـاصـر هـجـوميـة مـؤثـرة  وظـهور
الالعب  بـاحلــالـة الـتــهـديـفــيـة امـر
ــا مـؤثــر اذا مـا سـيــكـون مــهم ور
حافظ على نـسق التهـديف والرغبة
في ان يـــــكــــون احــــد  الــــهــــدافــــ
ــقـابل زادت اخلــسـارة الــثـانــيـة بـا
للـجنـوب من معـاناة الـفريق  وبات
في وضـع صــعب بـــعــد الـــتــعــرض
لـنـتـيـجـتـ سـلـبـيتـ  فـي غـضون
أســـــبــــوع وقــــد تـــــواجه الـــــفــــريق
صعوبات حقيقـة  للتعويض عندما
يخـرج في الـلقـاء الثـالث الى اربيل
ومــؤكـــدان عـــمـــار عــبـــد احلـــســ
والالعـب يـحـاولون تـفـادي األمور
ومــنع تـكــرار الـنــتـيــجـة الــسـلــبـيـة
األخـرى  من خــــالل الـلـعب بـخـيـار
ـوقف الــفـوز  من اجـــــــــل تـغــيـر ا
الـذي اليـحـتـمل تــكـــــــرار  خـيـبـات
أخــرى وأهـمــيـة حتــفــيـز الالعــبـ
ــطــلــوبــة ــســتــويـــات ا لــتــقـــد ا
ـــواقع والن لــــلـــخــــروج من اخــــر ا
الــــفـــــريق قـــــادر  في ذلـك من خالل
وجـود عـدد من الالعـبـ اسـتـمـروا
اضي امام ـوسم ا مع الفريق من ا
مــبــاريــات ســتـغــيــر من حــســابـات
ـدربـ كـونـهـا جتـري من مـرحـلـة ا

واحدة.

اربـيل  بــكل الــفـوائــد  في نــتـيــجـة
ـيدان جـيـدة  عنـدمـا تلـعب خـارج ا
وهــو مـا تـبـحث عـنـه الـفـرق لـيـرفع
رصــيــده الى سـت نــقــاط مــتــقــدمــا
ـيـناء لـلـمـوقع األول مع اجلـويـة وا
بـعــد الــفـوز األول في مــلــعـبـه عـلى
احلـدود وفـي نـتـيـجـة مـخـتـلـفـة عن
طــلــعــات الــفــريق الــســابــقــة الــتي
شـكلت  صـعـوبات حـقـيقـيـة قبل ان
ـرة  ما يـرفع يـظـهـر مـتـوازن هـذه ا
ــنــافـــســة الــتي من حــظـــوظه في ا
ــــدرب امــــام خــــوض يــــقــــدرهــــا  ا
مـــبـــاريـــات الـــذهـــاب  بـــدقـــة  والن
ــتـلك مــجـمــوعـة العــبـ الـفــريق 
عززتـها االدارة في انـتدابـات مهـمة
ــشـاركــة الـتي   يــريـد مــنـهـا قـبل ا
الــفـريق الـعـودة لـلــمـنـافـسـات عـلى
الـــلـــقب اخلـــامس بـــعــد مـــشـــاركــة
اضي ـوسم ا مـرتـبكـة ومـتـبايـنـة ا

ـدربـ والــكل فـشل في رغم تــعـدد ا
قــيــادة الـفــريق الــذي يـعــود بـوضع
مــخــتـلـف واألمل في ان يــكـون عــنـد
ـؤكـد حــسن ظن ورغـبـة جــمـهـوره ا
رحب بالفوز ويـنتظر ان يـستمر في
فـــرض ســيـــطــرتـه عــلـى مــبـــاريــاته
الــقــادمـة واســتــغاللــهــا كــمـا يــجب
ـيـسـان الـذي فــرط بـنـتـيـجـة خـالفـا 
ـا كان أولى مـبـاريات الدار خالفـا 
يـــــــقــــــوم بـه حـــــــتى مـع الـــــــفــــــرق
اجلـمـاهـيـرية قـبل ان تـأتي اخلـيـبة
الــثـــانـــيــة حتـت أنــظـــار األنـــصــار
وتـوقـعـاتــهم في ان يـظــهـر الـفـريق
ـزيد من الـلعب بشـكل أخر ويـقدم ا
ــثـمــر قـبل ان يــسـقط بــالـطــريـقـة ا
ـــبــاراة الـــتي انـــتـــهـت عـــلـــيـــهـــا ا
والـتـفـريط بـكـامل نـقـاطهـا في وقت
نافذ كان ان يتوازن الدفاع وغلق ا
 واخلـروج بــنـقـطـة عـلى األقل إمـام

جـــمــهــوره الــذي كـــان يــنــتــظــر ان
يـشــاهـد فــريـقه بــحـال أفــضل ولـو
تــنه لــعب بــعــض األوقــات بــشــكل
واضح لكن تبقـى العبرة بالـنتيجة
والن الـــــفـــــريــــــــق جتـــــرع الــــدور
ــــاضـي خـــســــارة اجلــــويـــة والن ا
التنـازل عن  نقاط مـباريات األرض
ـشــــــــاركـة سـيـزيـد من صـعــوبـة ا
بـعـد خـسارتـ مـتـتالـيـتـ قبل ان
ـــواجـــهــة يــخـــرج الـــدور الـــقــادم 
الـصـنـاعـات فـيمـا  يـسـتـقـبل اربيل

اجلنوب.
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وقــــاد الـالعب حــــســــام جـــاد الــــله
احلــدود لـــلــفــوز عــنـــدمــا جنح في
تــســجـيـل هـدفـي الـفــوز في مــرمى
اجلــــــــــنـــــــــوب  د25 و74 مـن وقت
ـضيف بـاراة التي عـوض فيـها ا ا

قحطان
جثير

الـفريق االمـاراتي الـشقـيق وفـعال بدا
جنوم الفريـق العراقي بكـسب النقطة
تلو االخرى دون توسيع الفارق حيث
اسـتـمـرت لـوحة الـتـسـجـيل بـاالشارة
الى الـفـارق نـقـطــة او نـقـطـتـ حـتى
الـــنـــقـــطــة ( 18)  الـــتي اشـــارت الى
الــتــعــادل وعــنــدهــا انــطــلق الــفــريق
االماراتي ليحقق التفوق حتى  نهاية
الشوط الثـاني متقدما بـنتيجة ( -25
23) نقطة ,وحاول مـدرب فريق نادي
غــاز اجلـنـوب عالء خــلف في الـشـوط
الـرابع اجــراء بــعض الــتـبــديالت في
صــفـوف فــريــقه  وخــاصــة الالعــبـ
مـــنــتـــظـــر مـــحــمـــد  واسالم ســـاجت
واعتـماد التنـوع في الدفـاع والهجوم
يــضـاف الى ذلك تـقــد افـضل شـوط
ـبـاراة من قـبل الالعب احملـترف في ا
في الفريق البرازيلي  فالدير جونيور
في االرسـال والــكـبس الـسـاحق الـذي
جـعل شـارة التـفـوق لـلفـريق الـعراقي
من الــنـقــطـة اخلــامـســة حـتى نــهـايـة
الـشـوط الـرابع الـذي انـتـهى الـى فوز
نــــادي غــــاز اجلــــنـــوب ب ( 22 -25)

نقطة .
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وجـاء الــشــوط اخلــامس وهــو شـوط
احلـسم بـالنـتـيجـة لـلفـريقـ  لـيشـهد

انعـطافة مـتميـزة للفـريق العراقي في
بــــــدايــــــاته وقــــــدم جنــــــومه افــــــضل
االمـكـانــيـات الـدفـاعـيــة والـهـجـومـيـة
وخـاصــة حـائط الــصـد الــذي تـنـاوب
عــلــيـه الالعــبـــون عــمــر عـــلي احــمــد
وفالدير حونيـور ومحمد صالح فالح
واسالم ســــاجـــد  الفــــشـــال الــــكـــبس
الـسـاحق حملـتـرفي الـفـريق االمـاراتي
وفــعال ظـل الــتـــفــوق عـــراقــيـــا حــتى
الـنـقـطـة  (13) وبـفــارق خـمس نـقـاط
ولم يـتـبـقى سـوى نــقـطـتـ  لـيـحـقق
ـبـاراة لـكن الـفـوز في هـذا الـشـوط وا
حــصل الـــذي لم يــكن فـي احلــســبــان
وفق مجـريات هـذا الشـوط ح تـقدم
فـــريـق بـــني يــــاس االمـــاراتي رويـــدا
رويــدا وحـصـل عـلـى الـنــقــاط بــشـكل
مــتــتــالي وسط تــراجع اداء فــريــقــنـا
حتى النقطة (14) التي  اعلنت حالة
التعـادل ب الفريقـ ونـــــال الفريق
الـعراقي (15) لـكن الـفريـق االماراتي
عــاد الى نـقــطـة الــتــعـادل  ثم تــقــــدم
الـــضــيـــوف الى الــنـــقــطــة 16 ثم 17
وبــقي الــفـــريــــــق الــعــراقــــــي عــنــد
الــنـــقـــطــة 15 لـــيـــخـــرج فــريـــقـــــــنــا
باراة عدت االفضل  في خاســــــــرا 
مـباريـات البـطولـة بنـتــــيـجة ( 3 -2)

شوط .

جانب من منافسات طائرة العرب في القاهرة

ـمـتاز. من الـدوري الـبـرتغـالي ا
وقـدم بــورتـمــونـيــنـسي شــوطـاً
ــيـزاً لــلــغــايـة بــعــد ان احـرج
مـتـصدر تـرتـيب الـدوري بـورتو
في عدة مناسبات و كان االقرب
لــلــتــســجــيل من عـالمــة اجلـزاء
عند الدقيقة االخيرة من الشوط
لـــكن الـــكـــولـــومـــبي اخملـــضـــرم
جـــاكــســون مــارتــنــيــز اهــدرهــا
بغرابة لتـبقى النتيجـة السلبية

حاضرة. 
وفي الــــشــــوط الــــثــــاني كــــانت
اخلـطورة حـاضـرة من الطـرف
مع حـفـاظ بورتـمـونيـنـسي على
شـبـاكه نـظـيـفـة بـعـد الـتـبديالت
الــتي قـام بـهـا مــدربي الـطـرفـ
لـتـبـقى الـنـتـيـجـة الـسـلبـيـة هي
الفـيصل حـتى الدقـائق االخيرة
حـ اطــلق الـبــرازيـلي الــيـكس
قـذيفه من خـارج منـطقـة اجلزاء
اســــــــتــــــــقـــــــــرت فـي شــــــــبــــــــاك
بــورتـمــونــيـنــسي قــبل صــافـرة

النهاية بثالث دقائق. 
wLO  W —UA

وشـارك جنم منـتخـبـنا الـوطني

مــــــهـــــنــــــد عـــــلـي الول مـــــرة مع
بورتمونينـسي عند الدقيقة 77
بـــدالً عن الـــبـــرازيـــلي بـــرونــو .
وابـــــــــــــــــقـت اخلــــــــــــــــســــــــــــــــارة
ـركـز قبل بـورتـمـونـيـنـسي في ا
االخــيــر وبــرصــيـد 15 نــقــطـة
فـــيــمــا تــصــدر بـــورتــو تــرتــيب
الــدوري مـــؤقــتــاً بـــرصــيــد 56

نقطة. 
مـن جــــــــانـب اخــــــــر قـــــــــاد جنم
منـتـخـبـنـا الـوطـني بـكـرة الـقدم
احـــــــمــــــد يـــــــاســــــ فــــــريـــــــقه
الســــــــويـدي هاكن الى التأهل
ــقــبـــلــة من كــأس لــلـــمــرحــلـــة ا

السويد. 
وتــــغــــلـب هــــاكن عــــلـى غــــايس
بــثالثــة اهــداف نــظــيــفـة ضــمن
مـــنـــافـــســـات كـــأس الـــســـويـــد.
وسجل ياسـ هدف االطمـئنان
الثالث لـفريقه من ضـربة مركزة
اســتـــقــرت عــلـى يــســار حــارس
ـــــــرمى. ويـــــــقـــــــدم يـــــــاســــــ ا
ــيـــزة مع نــاديه مــســـتــويــات 
الــســويـدي مــنــذ تــوقــيـعـه عـلى

اضي. وسم ا كشوفاتهم ا
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وجه وزيـــــر الـــــشـــــبـــــاب والـــــريـــــاضــــة
الدكـــــتور احمد رياض امــــس االثن

 2020.2.24
بــإيــقــاف نــشــاط مـــحــطــة وقــود ضــمن
مـشـروع اســتـثـمــاري في ذي قـار. وقـال
مـديـر عـام دائـرة االستـثـمـار والـتـمـويل
الـذاتـي عـلـي شـمـس الـديـن ان تـوجــيه
الـسيـد الـوزير جـاء بعـد طـلب احلكـومة
احملــلـــيـــة في ذي قـــار ومــجـــمـــوعــة من
ريـاضـيي وشــبـاب احملـافـظــة الـعـزيـزة
ـــــشــــاريع مــــبـــــيــــنــــا ان الـــــهــــدف من ا
االسـتـثـمـاريـة انـشـاء مـشـاريع شـبـابـيـة
وريــاضــيــة خــدمـيــة ضــمن مــواصــفـات
تـــخــدم تـــطــلـــعــات ورغــبـــات شــبـــابــنــا

ورياضيينا.
واوضح شمس الدين ان الوزارة عندما
جتـد مـشـاريع تـتــعـارض مع طـمـوحـات

الشباب
ستقـوم بإيقـافها سواء في مـحافظة ذي

قار أم بقية احملافظات.
مــشـــيــرا الى ان الـــســـيــد الـــوزيــر وجه
بضرورة التنسيق مع احملافظات بشأن
الـرؤى االستـثمـاريـة للـمشـاريع وحسب

. حاجة الشباب والرياضي
ـشروع االسـتـثـماري في يـشـار الى ان ا
محافظة ذي قار يتضمن مجمع رياضي
ومــلــعب خلــمـاسـي كـرة الــقــدم وجــنـاح
اداري وبـنايـة من طابـقـ حتتـوي على
قـاعــات ريـاضـيــة فـضال عن مــسـاحـات

خضراء والعاب اطفال.
يـشـار الى ان الـوزارة سبـق وان احالت
ــــشـــاريـع الـــشـــبــــابـــيـــة الـــعــــديـــد من ا
والـرياضـية لالسـتـــــــثـمار بـغيـة تقد
اخلــــدمــــات لــــلــــقــــطــــاع الــــشـــــــــبــــابي

والرياضي.
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شــــــــــــــارك جنـم
ـــــــنـــــــتــــــــخب ا
الـعــراقي بـكـرة
الــقـــدم مــهـــنــد
ــــلــــقب عــــلي ا
ــــــيــــــمـي في
اول مـباراة له
ــالعـب بــــــــــــــــا
االوربـيـة امام
بـــورتــو الــذي
حـــــقـق فـــــوزاً
شــــاقــــاً امــــام
ضــــــــــــيـــــــــــفـه
بــورتــمــونـ
سـي بــــهـــدف
نـــــظـــــيف في
اطـــــــــــــــــــــــــــار
مــــبـــــاريــــات
اجلـولـة 22


