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 أعـلنت فـاطـمة حـيـات عضـو مجـلس إدارة االحتـاد الكـويـتي لكـرة الـقدم رئـيسـة الـلجـنة
نظمة العليا لبطولة كأس اخلليج األولى لكرة قدم الصاالت النسائية عن تأجيل البطولة ا
الـتي كان مـقـررا لـها أن تـنـطـلق في الـكويت في  14 اذار اجلـاري إلى الـربع األخـير من
ـشاركـة العـراق وذلك حفـاظا عـلى السـالمة الـعامـة للـمجـتمع والالعـبات الـعام احلـالي 
وقع الرسمي لالحتاد الكـويتي أن هذا التأجيل شـاركات.  وأضاف في تصريح عبـر ا ا
يعتـبر أجراء احترازي للمساهـمة في مواجهة انتشار فايـروس كورونا وكذلك للمحافظة
عـلى سالمـة الالعـبـات واجلمـهـور. وأشـارت حيـات إلى أن اتـخـاذ قـرار التـأجـيل  بـعد
الــتـشـاور مع رؤسـاء الــلـجـان الـنـســائـيـة في احتـادات دول مــجـلس الـتـعــاون اخلـلـيـجي

والعراق.
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تنطلق اليوم
الثالثاء مواجهات
الدور الرابع في
الدوري العراقي
متاز بكرة القدم ا

وطــــريـــقـــة الـــلـــعـب واالهم تـــغـــيـــر أداء
ـهمـة تتـعلق بـالنـتيـجة الهـجوم   كـون ا
وحـــده امـــام قــدرات الـــفـــريق في حـــسم
األمـور وجتـاوز عـقبـة  لـيـست بـالـسـهـلة
وسـط انــــشــــغــــال عـــصــــام احلــــمــــد في
الــتـخـلص مـن الـنـتــائج الـســلـبــيـة الـتي
تـعـرض لـهـا في مـلـعب الـفـريق وخـارجه
ـــوقع مـــا قـــبل األخـــيـــر ويـــريـــدان فـي ا
يـضـرب عـصـفـورين بـحـجـر واحـد حـيث
حتـقــيق الـفــوز عـلى الــزوراء والـبـدء مع
الـنـتـائج الـتي يـبـحث عـنـهـا بـعـد  ثالثـة
ادوار واالهم اسـتــعـادة الــتـوازن لــفـريق
بقي قـريبـا من البـطولـة وفي فتـرة إعداد
مـستـمـرة  لن تـتوقـف مدعـومـة بـعدد من
ــوسم الالعـــبــ  والــلــعب ســـويــة من ا
ـاضي وارتبـط بالـفـريق بـقـوة وتـسعى ا
لـتغـيـر الـنتـائج  ومـهم ان تـأتي في لـقاء
اليوم  وعندهـا ستنقل  الفـريق للواجهة
ومؤكد ان الالعب سـيحاولون عمل  كل
شيء وهم مــجـمــوعـة مــتـكــامـلــة تـرفض
االســتـمــرار حتت  تـاثــيـر الــنـتــائج   مـا
يــدفـعــهـا  الــلـعب بــحـافــز الـفــوز وكـامل
الـــنــقــاط في مـــواجــهــة تــفـــرض الــلــعب
شـاركة بانـسـجام الن غـيـر ذلك سيـزيـد ا
تــعــقـيــد والبــد من خــطــوة لـوقـف نـزيف
باراة التي يحسب النقاط رغم صعوبة ا
لها جهاز األمانة الـفني لتعويض سقوط
ـوقع احلـالي الـشـرطـة  ولالبــتـعـاد عن ا
والن  التـغلب علـى الزوراء واحلالق أول
خـسـارة به يـعـد أمـرا مـهـمـا وتطـورا في
ـعاجلة شاركـة والن يسـتعيـد هويته و ا
مـشاكل الـتـراجع واظـهر مـهـمة مـواجـهة
الـزوراء احـد اهم حــوافـز خـوض الـلـقـاء
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يعود فـريق النـجف السابع  بـأربع نقاط
لـعـبه ليـسـتقـبل الـكهـرباء من مـباراتـ 
ثــالث عــشــر الــتــرتــيب مــبــاريــات الـدور
ـمـتاز بـكرة الرابع مـن  بطـولـة الدوري ا
الـقـدم  الــيـوم الـثالثــاء ويـبـدو أصـحـاب
األرض في وضع مــنــاسب بـعــد حتــقـيق
نـتـيــجـتـ مـهـمـتــ األول  بـالـفـوز عـلى
الصـنـاعات بـثالثيـة والـعودة بـنقـطة من
الطالب ويطمح بتعـويضها اليوم  وألنه
اكثـر ما يـظهـر  متـماسـكا ومـنتـجا حتت
ــتــرقب لــلــنــتــيــجــة أنـــظــار جــمــهــوره ا
ــطـلــوبــة  عـبــر االسـتــفــادة من ظـروف ا
اللـعب  وسجل  النـتائج االيـجابـية التي
تلكها   التي أكثر ما تسعد جمهورهم
ؤكد سيـتابع اللقـاء مع ان حسن احمد ا
الـذي قـادر الفـريق في بـدايـة مـقـبـولة ان
مــهـمــة الــيـوم التــبـدو ســهــله وان حـسم
األمـور يـحـتـاج الى اداء مـتـقن ومن دون
أخطاء والن الفريـق سيلعب حتت ضغط
باريات النتيجة  إمام صعوبة اخلروج  
الذهاب وهـو ما يجعل الالعـب التـفكير
هـمة عبر الـلعب بقوة في كيفيـة اجناز ا
وحــمــاس وتــركــيــز  وســيــكــون عــلــيــهم
احلــــفـــاظ عـــلى نـــظــــافـــة الـــســـجل والن
اخلروج بـكـامل النـقاط سـيـدعم التـرتيب
والـــتـــقــدم الـى مــركـــز أفـــضل في فـــضل
الـتـغـيـرات الـتي أحـدثـتـهـا نـتـائج الـدور
ــاضي الــذي أنــهــاه الـنــجف مــنــتــظـرا ا
ليكون امام مسلسل  مباريات  متواصلة
من دون توقف  وهـو مـا يشـغل الالعـب
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يأمل الـزوراء ان يسـتهل مـباريـات الدور
الـرابع لدوري كـرة الـقـدم الظـهـور بـشكل
مــخــالف عــمــا كــان عــلــيه في الــلــقــاءين
الـسـابـقـ أمال  بــتـحـقـيق الـفـوزالـثـالث
ــلــعب األمــانـة تــوالــيــا عـنــدمــا يــنـتــقل 
ــبـاراة ــواجــهــة أصــحـاب األرض فـي ا
الوحـيدة التي تـشهـدها العـاصمـة اليوم
ويظهـر مرشح قوي لتـحقيق ذلك في ظل
ـعــنـويــة والـتـقــدم عـبــر بـوابـة احلــالـة ا
الــكـهـربــاء لـلــمـوقـع الـرابع ويــقف خـلف
احلــدود بـــفــارق األهــداف ويـــنــتــظــر ان
ـتـصـدر اجلـويـة الذي شـاركـة ا يـتـقـدم  
سينتظـر الدور احلالي بشـرط الفوز بعد
ان استهل مبارياته بفوزين مهم األول
عــلى الــطـالب في أخــر الــوقت والــثــاني
عـلى الـكـهــربـاء   وكالهـمـا حتـقـقـا  عـبـر
عول هداف الفـريق مهـند عبـد الرحـمن ا
علـيه اليـوم وبقـية الالعـب في مـواجهة
تـتــطـلب من بــاسم قـاسم ان يــقـدم فـريق
يـلــعب بـخــطـوط  فـاعــلـة حـيث الــهـجـوم
البعيد عن التسـجيل قبل ان تظهر خبرة
ـبـاراتـ ومـتـوقع ان مـهـنـد  في حــسم ا
يكـون  له دور في مـهمـة الـيوم بـحـثا عن
ـنـافـســة عـلى لـقب هـداف الـتـســجـيل وا
ن حــســ والعب الــدوري  بــصـــدارة أ
الـنـفط مـحمـد داود بـأربـعـة أهـداف  كـما
ينتظر  ان يظـهر  هداف الزوراء بصورة
أفضل عنـدما سـيكون حتت أنـظار مدرب
ـنـتــخب الـوطـني  في ان يــعـيـد الـنـظـر ا
همة بدعوته مرة أخرى للمـنتخب  لكن ا
التـتـوقف عـلى دور الالعب مـهـنـد حـسب
بل على اجملمـوع  والتشكـيل إمام حاجة
حتـــقــيق الـــنــتــيـــجــة  من خـالل  تــقــد
ستوى الفني العالي  الذي الزال بعيدا ا
عـنه الــفـريق ويــعـرف الالعــبـ  أهـداف
ثـلة  باجنـاز مشـروع احلصول همـة  ا
عـــلى لــقـب الــدوري  ولـــو احلــديـث عــنه
مبـكر لـكن تبـقى األهميـة في اخلروج من
درب ـباراة  كـمـا يخـطط لهـا  ا إحداث ا
ـهـمة في مع فريـق البـطوالت والـبـداية ا
تقهقرة ان تدعم  بعبور بوابة األمـانة  ا
لـكـنـهـا مـهـمـة غـيـر سـهـلـة بـعـد الـصورة
رتبكـة التي قدمهـا الفريق إمام الـطلبة ا
والـكـهـربـاء وضــعف الـتـحـكم في األمـور
والـسـيـطرة عـلـيـهـا  والـعـمل عـلى تـقد
ــا األنـــظــار تــبـــقى  تالحق األفــضـل طــا
الفـريق لـيس من جـمـهـوره حسب بل من
ـراقـبـ امـام الـبـطـولـة الـوحيـدة الـتي ا
ـدرب من خالل يـهــتم بـهــا اجلـمـهــور وا
ـنـتخب تـوظيف عـنـاصـره حيث العـبي ا
ان تــتــمــكن من فــرض الــســيــطـرة  عــلى
ــهـمــة  وتـأثــيـرهــا اذا مـا خـرج مــسـار ا
الـفـريق بـالـنـقـاط الـثالث الـتي سـتـأخـذه
مــبـاشــرة لــلـوقــوف مع الــغـر اجلــويـة
الـعنـوان  الـذي استـمـر الـفريق الـتـعامل
مـعه ويحـبه األنـصـار الـذين سيـتـابـعون
ـباراة تـقام من اللـقاء عـبر الـتلـفاز  الن ا
دون جـمـهــور لـتـدارك مـخــاطـر فـايـروس
كـورونا مـا يـتـع عـلى الـفـريق ان يـفوز
ويــسـعــد االنـصــار في بــيـوتــهم ولـو من
بـعـيـد  االهم حــيث الـفـوز الن الـفـريق لم
يكن بـيومه امـام الـطالب والكـهربـاء قبل
ـســتـوى ان تــغـطي الــنـتــيـجــتـ عــلى ا
طالب   ان يـغيـره من خالل   التـشكيل ا
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انـتهت اجلولة الـثالثة مـن مباريات بـطولة دوري اندية
مـتـازة لكـرة الـقدم ,بـحـضور الـعـراق لـفرق الـدرجـة ا
الفت لـلـنـظـر لـعدد من الـالعبـ عـلى صـعـيدي االداء
ن كان متوقـعاً تالقهم ـردود و(غياب) عدد اخـر  وا
ـتـلـكـونـها .. اسـتـنـادا الى اخلـبـرات الـنـوعـيـة الـتي 
ثنائي فريق نادي القوة اجلوية الكاب حمادي احمد
ن حــســـ تــصــدرا قــائـــمــة الالعــبــ والـــهــداف ا
ن هدفه ـؤثرين في اداء ومردود فرقهم اذ سجل ا ا
الـرابع في مـرمى فـريق نادي الـطـلبـة مـعززا الـثالثـية
الــتي احــرزهــا فـي مـرمـى فــريق نــادي الــصــنــاعـات
الـكهـربائـية في اجلولـة الثـانية لـيسـهم في بقـاء فريقه
ـمــتـاز ولــعب الــكـابـ اجلــوي في صـدارة الــدوري ا
ــبــاراة اذ ســجل ــيــزا في ا حــمـــادي احــمــد دورا 
الــــهـــدف االول وصـــنع لــــزمالئه اكـــثــــر من فـــرصـــة
لــلــتـســجـيـل مـجــســدا عـلى نــحــو واضح دور رئـيس
الـفريق وعـلى عكس ذلك فان الـدولي ابـراهيم بايش
ــنـتـظـر مــنـهـمـا في ومــحـمـد قـاسم لـم يـؤديـا الـدور ا
مــبـاراة فــريـقـهـم امـام فـريق نــادي الـطــلـبــة من جـهـة
صـناعة الـلعب واداء الواجـب الدفاعي احـيانا لـيكونا
بـاريات الـذين طالـبوا بايش هـدفا لـعدد من مـحلـلي ا
وقــاسم الى مــراجـعـة ادائــهم واالبــتـعـاد عـن الـغـرور
واكـدوا ان النجاح النسبي لبايش وقاسم مع منتخب
الــعـراق الـوطــني في مـبــاريـات بــطـولـتي غــرب اسـيـا
واخلــلـــيج الــعــربي وبـــعض مــبــاريـــات الــتــصــفــيــات
ــــزدوجـــة لـــبــــطـــولــــتي كـــاس الــــعـــالم  2022  وا ا

اســــــــــيــا  2023 ال يـــشــفع لــهــمـــا االســتــمــرار في
ـنتـخب الوطـني وفي اخلط االول لـفريق نـادي القوة ا
ـبـاريـات الالحـقــة لـبـطـولـة دوري انـديـة اجلــويـة في ا
متازة. واثبت قائد فريق نادي العراق لفرق الدرجة ا
الـزوراء الدولي مهنـد عبدالرحـيم بانه ال يزال مصدر
قـوة لـفريـقه بتـسجـيله هـدفـ مهـم جـدا لفـريقه في
ـهند تبشر مـباراتي الطلـبة والكهرباء ,واحلـالة الفنية 
ا) العودة متـاز و(ر ـستقـبل جيد له في الـدوري ا
ـنـتـخب الــوطـني الـذي هــو بـامس احلـاجـة الى الـى ا
هـداف يرجح كفته في مباريات االياب في التصفيات
ؤهـلة لنـهائيـات بطولـتي كاس العالم وا ـزدوجة ا ا

اسـيا.. وفي سـياق االشـادة بالـهدافـ ال بد من ذكر
اسـم مــتـــالق آخــر جـــذب كل االنـــظــار الـــيه اال وهــو
الــدولي مــحــمــد داود جنم فــريق نــادي الــنـفـط الـذي
ســجل اربع اهـداف فـي ثالث مـبــاريـات بـهــا تـصـدر
ــمـتـاز حلـد اجلـولــة الـثـالـثـة قــائـمـة هـدافي الـدوري ا
ومـحـمد داود العب مـهم جدا لـفريـقه واستـمراره في
ـهــد الـطــريق امــامه السـتــعـادة تــسـجــيل االهــداف 
مـوقعه في تشكيلة مـنتخب العراق الوطني ,ومساعدة
اســـود الـــرافــــدين في الـــتـــاهـل الى الـــدور احلـــاسم
لـتصفيـات بطولة مـونديال قطر  2022 ويـتطلع انصار
فــريق نــادي الـطــلــبـة الى اســتــعـادة كــابـ فــريــقـهم
ســامـال ســعــيـد تــوازنه وهـدوئه مــســتـثــمـرا خــبـراته
ـمـيــزة الـسـابـقـة في قـيـادة فـريق نـادي الـطـلـبـة الى ا

مركز يستقيم مع تاريخ هذا الفريق الكبير.
اتــفق مع كل مـن يـقــول ان تـقــيـيم
اداء الـالعـــــــبـــــــ فـي الــــــدوري
متاز  ,يـحتاج الى وقت اطول ا
الن ثـالث جـــوالت ال تــــكـــشف
ؤهالت  ,ولـكن كـل القـدرات وا
البدايات الناجحة مهمة جداً .
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اعــلـن وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الدكـتور احـمد ريـاض امس االثن
إعــادة الــعــمل في مــشــروع مــلــعب
االنـبـار بــعـد زيـارته الى مــحـافـظـة
حافـظها الـدكتور االنبـار واللقـاء 
عــلي فــرحـــان وعــدد من مــســؤولي
احملـافــظـة في اخــتـصــاصـات عـدة.
وكان ملـعب االنبار  30 الف متفرج
تـــعـــرض الى الـــتـــدمـــيــر عـــلـى يــد
عــصــابـات داعش االرهــابــيـة خالل
احـتاللـها لـلـمحـافظـة قـبل ان حترر
قـواتــنـا االمـنــيـة الـبــطـلـة االراضي
وتـــعــــيـــد احلـــيـــاة الـى وضـــعـــهـــا
الـــطــــبــــيـــعـي. الى ذلك اكــــد وزيـــر
الـشـبـاب والـريـاضـة امس االثـن

ان الــوزارة تــعــمل بــجــهــد حــثــيث
ـشـاريع إلعــادة الـعـمل في جــمـيع ا
ـتلـكـئـة وبحث اسـبـاب توقف كل ا
مـــشــروع بـــشــكـل مــنـــفــرد من اجل
تــذلـيل الــعـقــبـات وجتــاوزهـا عــبـر
حلول آنية ومستقبلية وذلك خالل
اسـتقـبـاله محـافظ الـديوانـية زهـير
الــــشــــعـالن. واوضح ان مــــشــــروع
مـديـنـة الـســنـبـلـة الـريـاضـيـة الـذي
يزة عن يتمتع بخواص وصفات 
شـاريع سيـتم اعادة الـعمل بـقيـة ا
فـيه قريـباً جـداً عـقب االتفـاق الذي
ـنـفذة الـتـوصل الـيه مع الـشـركـة ا
مضيفاً اننـا سنكون على الوعد مع
جــمـاهــيـر احملــافــظـة ومــحـافــظـات
الـعــراق كــافـة من اجـل إتـمــام هـذه

ـشــاريع الـشــبـابــيـة والـريــاضـيـة ا
الـتي ســتـكـون عالمــة فـارقـة تــمـيـز
ـنـطـقـة بـلـدنـا احلـبـيب عن بـلـدان ا

والشرق واالوسط. 
مـن جــهـــته قــدم الـــشــعـالن شــكــره
وتقـديره لـوزير الشـباب والـرياضة
عــلى سـعــيه الـدائم من أجـل تـذلـيل
الــصــعـــاب امــام مــشـــروع مــديــنــة
ــشـاريع الــســنـبــلـة الــريــاضـيــة وا
االخرى وقال ان احملـافظة سـتعمل
على الـتـنسـيق مع الوزارة من اجل
ـئة من االموال تسـخيـر نسـبة 5 با
ـــشــاريـع الـــشـــبــاب اخملـــصـــصـــة 
والــريــاضــة بــالــشــكل االمــثل لــكي
شاريع االستتراتيجية تتناغم مع ا

للوزارة.
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أكــــد مـــدرب الـــكـــهـــربـــاء
عــبــاس عــطــيــة أن فــريــقه
أمــام مـهـمــة إثـبـات الـذات في
متاز بعد حصد الدوري العراقي ا
نـقــطـة وحـيـدة من  3جـوالت. وقـال
ـاضـيـة أكـدت عــطـيـة ان اجلـوالت ا
قدرة الـكهرباء عـلى مواجـهة الفرق
الــكــبــيــرة. وأضــاف انه رغم األداء
الــطـيب لـكن لألسـف عـلى مـسـتـوى
الـنـتـائج ما زلـنـا نـبـحث عن الذات
كـون الــقـرعــة وضـعــتـنـا فـي بـدايـة
ـواجـهــة الـنـفط والـشـرطـة نـاريـة 
والــزوراء وســنــغــادر في اجلــولــة

الرابـعة إلى النـجف. وتابع ان هذه
ـباريـات تأتي بـالـتزامن مع تـأخر ا
انـضـمام مـنـساه وأبـو كـونيه ومع
ذلك الـفـريـق قـدم مـسـتــويـات فـنـيـة
أشــاد بـهـا اجلــمـيع. وأشـار إلى أن
دينة النجف منوهًا الفريق وصل 
ان التـحاق احملـترفـ منـساه وأبو
كونيه جاء متأخرًا ومسألة إشراك
الــثــنــائي أمــر صــعب نــظــرًا لــعـدم
انــسـجــامــهــمــا حـتى اآلن. وأ ان
الــكـهــربـاء يــضم طــاقـات شــبـابــيـة
واعـدة سـتـحل مـحل احملـتـرف في
مـواجـهـة الـنـجف يـجب عـلـيـنـا أن

نعود بالنقاط الثالث.
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أوضح باسم قـاسم مدرب الزوراء أن فريقه سـيخوض لقاء اليـوم أمام أمانة بغداد
متاز. وقال نافسة بقوة على قمة الترتيب في الدوري العراقي ا بشعار الصدارة وا
قـاسم في تـصـريحـات صـحفـيـة "فريـقـنا خـاض مـبـارات فـقط من اجلـوالت الثالث
وحقق الـعالمة الـكامـلة بـست نـقاط". وأضـاف في مبـاراة اليـوم أمام أمـانة بـغداد
سيكـون شعارنا الـنقاط الثالث والقـفز لصدارة الـترتيب رغم أن فريقـنا سيعاني
من غـيـاب الالعـبـ أحـمـد جالل وأحـمـد فـاضل. وتـابع ان أمـانـة بـغـداد منـافس
شرس عـلى ملعبه اخلصم يبحث عن تصحـيح مساره نعلم أن جميع مباريات
رحـلة ـعـتمـدة لـلمـسابـقـة  الـدوري العـراقي صـعبـة ومـهمـة في ظل الـطريـقة ا
لك ذخيـرة كبيرة واحدة. وأشـار إلى أن الغيابـات تؤثر على الـزوراء كونه ال 

على دكة البدالء بخالف األندية األخرى.
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فريق الكهرباء يطمح إلى حتقيق الفوز

U³½_« VFK—∫ جانب من مشروع ملعب األنبار  الذي يتسع الى 30 الف متفرج

ضيـف الذي يعـول على ظـروف اللعب. ا
ــســعى اجلــدي لــلــكــهـربــاء في ويــبــدأ ا
حسم الـلقـاء في تـعويض نـكسـة الزوراء
وهي الثـانيـة من ثالث مبـاريات وتـعادل
مـع الــــشـــــرطـــــة وفي كـل األحــــوال الزال
ظهـورا مهـما لـلفـريق الذي يـريدان يضع
حدا للنـتائج والعـودة بفوائد لـقاء اليوم
الــذي يــخــطط له جــهــاز الــفـريـق الـفــني
خلـطف الـنـقـاط الـثالث والـسـعي لـتـغـير
وسم ـتـأخر لـلـفريق الـذي بـلغ ا وقع ا ا
ــاضي لــنــهـائي ألــكــاس قــبل ان يــقـدم ا
نــفـسه بــشــكل واضح لــكن تــظـهــر دومـا
مـــبــاريـــات الـــذهـــاب صـــعـــبـــة وتـــقـــلب
احلــسـابــات لـكـن بـإمــكـان الــكـهــربـاء ان
يــنـجـح عـبــر جــهـود
عناصره التي
تـــــــــلـــــــــعب

بروح االنـسجـام وخضـعت لفـترة  إعداد
مــنـاســبــة ويـســعى الى ان يــكـون طــرفـا
ـنـافسـات ويـبـدو انه عازم واضحـا في ا
ـطـلـوبـة عـلى حتـقـيق  بــدايـة الـنـتـائج ا
الــتي يــبــحث  عــنــهـا فـي أي مـوقـع كـان
بعدمـا لعب ثالث مـباريات قـوية مع فرق
مرشحـة للصـراع على اللقـب وحتى لقاء
الـيـوم لـم يـكن سـهال حتـت أي تـقـديـرات
ــــدرب الــــقــــريـب دومــــا من الـالعــــبـــ ا
ويـعمـلـون سويـة ويـعـرف كيف يـحـفزهم
وتـهيـئـتهـم للـمـباريـات عـبـر فتـرة الـعمل
الـغـير قـصـيـرة ويـكـون عبـاس عـطـيـة قد
ـهـمة حـظر الالعـبـ وحـفزهم خلـوض ا
بـــأعـــلى درجـــات احلـــذر والن غـــيـــر ذلك
ستتضاعف متاعب الفريق اذا ما عادمن
وقع الذي النجف بغيـر  الفوز  في ظل ا
يحتله لكنه الفريق الذي يتميز بالتحدي
ــنـافــســ بــغض الــنــظـر عن ويــحــرج ا
عنـاوينـها ولـو ان الكـهربـاء يعـيش ازمة
ثـقـة الـنـتـائج الـتي يـريـدان يـكـسرهـا من
ملعب النجف الذي كـان قدفرض التعادل
ـسـابـقـة عـلى نـفس الـفــريق  في بـدايـة ا
ني لغاة  قبل ان تأتي احلالية  وهو  ا
النـفس في ان يـكـرر ما قـام به من نـتائج
مـهــمـة في اخــر مـشـاركــة بـقي فــيـهـا في
الواجـهـة التي يـريد االقـتـراب منـها عـبر
تشغيل عـداد النتائج  ويكـون قدا ستفاد
من نــتــائج مــبــاريــاته الــثـالث  األخــيـرة
والتوجه بـاهتـمام واللـعب بشعـار الفوز
مـن خـالل ادعـــــــاء الـالعــــــــبـــــــ فـي ظل
اجملموعة الواعدة  التي تدرك ان حتقيق
الــفـوز الــيــوم سـيــكـون دلــيل عــلى قـدرة

ـباريـات وقـلبـها الفـريق عـلى مـواجهـة ا
ــثـل حتــد عـــلى فـــريق الـــنـــجف الـــذي 
لـلـضـيـوف  النه لـيس من الـسـهل الـلـعب
ـــيــدان وهــو مــا يــنـــطــبق عــلى خــارج ا

اجلميع.
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ـذكـور يـوم وتـتـواصل مـبـاريـات الـدور ا
غــد األربــعــاء عــنــدمــا يــســتـقــبـل الـنــفط
ــلـعـبه احلــدود وعـيـنه عـلى الـوصـيف 
حتقـيق الـنتـيجـة التي سـتـنقـله مبـاشرة
لـلــصـدارة  وهــو مــا يـدفع الالعــبـ الى
تطـبيق توجـيهـات يحـيى علوان  واألمل
في ان يـتـصـدر الـفـريق في هـذه األوقـات
كــونـهــا تـشــكل دفـعــة قـويــة لـلــفـريق في
ــشـاركـة في مـواصــلـة مــبـاريـاتـه لـدعم ا
وقت يـريد احلـدود قـهـر أصـحاب األرض
واخلروج مـن ملـعب الـنفـط بكل الـفـوائد
ــني الــنــفس ان يــقف الى وهــو األخــر 
ـنــتـظــر الـدور جــانب اجلـويــة الـفــريق ا
احلــالـي  مــا يــجــعل أكـــثــر من فــريق ان
ـشـاركته يـستـغل فـرصـة غـياب اجلـويـة 
ــوقع األول ويــخـرج الــصــنــاعـات الى ا
اربيل بانتظار مواجهة  أصحاب األرض
وكـله امل في ان يـحــقق  الـتـقـدم الـثـاني
س فــوائـد  الـفـوز عـلى مـيـسـان بـعـدمـا 
ؤكد وكسر  النتائج السلبية   النتيجة ا
رفعت من مـعنـويات الالعـب في خوض
ـذكــور بـتـركـيـز  بـعـد تـصـحـيح الـلـقـاء ا
ـهـمة الـهفـوات إمـام نـفط مـيسـان  لـكن ا
ستكون صعبة إمام اربيل الذي اعتاد ان
يــظـهــر أكــثــر قـدرة عــلى الــلـعـب وحـسم

األمور في  ملعبه وإمام جمهوره.

وجــمـهــوره الـذي يــعـول عــلى مـبــاريـات
األرض  في ظل وجـــود عــدد مـن أســمــاء
اخلـــبــرة  والـــواعـــدين  قــبـل ان تــظـــهــر
اخلـبـرة الــتـدريـبـيــة  حلـسن احـمـد وفي
جناحات مع الفـرق التي تولى  اإلشراف
عــلــيـهــا ويــأمل في  مــهـمــة نــاجــحـة مع
الـنجـف الذي يـبـدو جتـاوز مـشـاكلـه قبل
ـشـاركـة لـيـدخل بـوضع أخر  في بـداية ا
ظل األسـمــاء الـتـشـكــيل ودعم اجلـمـهـور
للـفريق السـاعي للـذهاب الى ابـعد نـقطة
كـلمـا جنح وزادت ثـقـة الالعـبـ وتـقد
األداء الــذي اليــقـــتــصــر عــلى مــبــاريــات
ـديـنـة بل  الـتـوازن امـام  مـبـاريـات من ا
مــرحــلــة واحــدة تــتــطـلـب الــلـعـب بـروح
التـحدي  وعـدم التـفريط بـالنـقاط وفي

كل األحـوال ان  مــهـمــة اجلـمـيع
تــــتـــوقـف عـــلـى مـــا يــــقـــدمه
الالعـبـ مـن عـطـاء. وبـعـد
ان النـجف سـيلـعب بـحذر
هـمة التي كما تـتطـلبه ا
سـتــجـري حتت أنــظـار
جـــمــــهـــوره الـــصـــعب
الــــــذي أكـــــــثــــــر والنه
سيواجه فريقا صعبا
بــــغض الــــنـــظــــر عن
ـــوقف الـــنـــتـــائج وا
بـــــــــــــفــــــــــــضـل أداء
الالعب واستقرار
ـــســـتـــوى وقــد ا
يــعـقــد مــهــمـة
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