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قـــدم مـــبـــاريــاته االخـــيـــرة بـــشــكل
واضح بدليل الفوز بـها جميعا مع
ارتــفـاع غـلـة األهــداف الـتي يـراهن
الـفـريـق عـلى سالح الــهـجــوم بـعـد
ــهم  في بـدايــة الـدوري الــظــهـور ا
ودعـم جنــــاحــــاته الــــتـي يــــأمل ان
تــتـــواصل  الن غـــيــر ذلك ســـيــجــد
نــفـــسه امــام وضـع مــتــغـــيــر  البل
سـيكـون صعب مع الـتـغيـرات التي
ـاضي شــهـدتـهـا مــبـاريـات الـدور ا
واقع وهو ما سواء في النتائج وا
ـبادرة يـعكس  اخـذ الفـرق بـزمام ا
من خالل تـــــصـــــحــــيح األخـــــطــــاء
والـدخـول بـقــوة وتـركـيــز ولم يـعـد
إمامه إال حتقيق النتائج االيجابية
وهو ما سيـعمل عليه عـباس عطية
لـوضع حـدا لـلـنتـائج اخملـيـبـة بـعد
ثالث خسارات وتعادل مع الشرطة
ونقـطة وحـيدة  يـقف فيـها مـتأخرا
وقــد يــكــون الــلــعب امــام اجلــويــة
ـذكور  حافزا في إحراج والتأخر ا
 الـضــيف واحلــصـول عــلى الــفـوز
وفي ان يـقــدم نــفـسه  بــشــكل اخـر
وفـي األداء وحــــده الن األهـــــمــــيــــة
بـالـنـتـائج   ما جـعل الـفـريق بـعـيد
ــنـافـســات  وشيء  جـيـد   ان عن ا
تــأتي الـعـودة عـبــر بـوابـة اجلـويـة
ــعــانـاة الــتي الــتي ســتــنـهـي كل ا
تصطـدم برغبة الـفريق الذي خارج
عن الــتـوقــعـات  بــعــد فـتــرة إعـداد
مــنـاسـبـة  لـكـنه لم  يـعـكس هـويـته
ومـؤكـد يـبـحث عن حتـقـيق احلـدث
في الفـوز علـى اجلويـة  واستـثمار
غـياب جـمـهوره لـكن األمـور تتـعلق
بتقد مـباراة الفوز  الـتي ستعود
به للواجهة التي ابتعد عنها عطية
والـــفـــريـق الـــقـــادر عـــلى حتـــقـــيق
الـنــتـيــجـة الــتي يـكــون خـطـط لـهـا
ـني الـنـفس بـالـفوز ـدرب الـذي  ا
اليـوم   وجتـاوز أزمة الـنتـائج لتي
دفعـته للمـوقع ما قبل األخـير الذي
يـحــتـاج الى عــمل كـبــيـر لــلـخـروج

منه.
W½U _«Ë n−M «

اضي وتظـهر تأثـير نتـائج الدور ا
على مبـاريات اليـوم  عندما يـنتظر
الـنــجف خـدمــة الـكـهــربـاء لـلــتـقـدم
للصـدارة عبر بـوابة ضيـفه األمانة
التي غـيرت منـها النـتائج السـلبية
ودفـــعــته لـــلــمـــوقع الــثـــالث عــشــر
بـنقـطتـ من اربع مـباريـات  وبات
احلـديث صعـبـا عن نتـائج الـذهاب
ومـهمـة اليـوم  الغـير سـهلـة   التي
تأتي  وسط سلـسلة  نتائـج سلبية
ما يجعل الفريق وعصام حمد امام
مـهــمــة خـطــرة أخــرى رغم تــعـادله
اضية في ملعبه مع الزوراء رة ا ا
لكن األمور تـختلف في ظل  ظروف
اللـعب التي تـقف جمـيعـها لـلنجف
اجملتهد لكن بأماكن الضيوف  قلب
األمــور والـعـودة بـكــامل الـعالمـات
اذا مــــا وظـــفـت قـــدرات الالعــــبـــ
ـوسم الـذي يــلـعــبـون ســويــة من ا
ـــاضي وفي نـــتـــائج تـــعــبـــر  عن ا
ـدرب  الذي مـشـاكل فـنـيـة تـواجه ا
يــــرى ان الـــوضـع   مـــرتــــبك امـــام
ضعف النتائج عـندما خسر وتعال
ـلـعب الزال ـلـعـبه  قـبل اخلـروج 
ـستعدين لالن يقف مع أصحابه  ا
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يـعــود فـريق الــقــوة اجلـويــة تـسع
نقاط اليـوم ليحل ضيـفا ثقيال على
الكهرباء بنقطة رابع عشر الترتيب
الـســاعي الســتـعــادة الــصـدارة في
مـســتـهل مـبـاريـات الـدور اخلـامس
ــمـتــاز بـكـرة من بـطــولـة الـدوري ا
القدم فـي اللقـاء الذي سيـقام اليوم
األحـــد فـي مـــلـــعب الـــتـــاجي إمـــام
حتـقـيـق األهم الـفـوز وال بـديل عـنه
ـثالـية ومن ـواصلـة دعم البـداية ا
ثم الـــعـــودة لـــلـــمــوقـع األول الــذي
ـاضي إثر خطـفه الـنفط األسـبوع ا
تـغلـبه عـلى احلـدود بـهدف الالعب
مــحــمـــد دواد األخــر الــذي تــصــدر

قائمة الهداف بخمسة أهداف.
 ويدرك  أيوب اوديـشو ان الصراع
عـــلى الــصــدارة يـــتــطــلـب الــســيــر
بـالــنــتـائج عـن طـريق الــفــوز الـتي
يـنــفـرد بــهـا لالن عن بــقـيــة الـفـرق
ـشاركـة وهو مـا يـرضي جمـهوره ا
في مــهـمـة الـصـراع عـلى الـلـقب ان
تـسـتـمـر عـمــلـيـة الـسـيـر بـالـطـريق
الــصــحــيح  وحــدهــا من دور ألخـر
وهي من تـكـفل الـوصـول الى هدف
ـشـاركــة واحلـصــول عـلى الــلـقب ا
ويـــرى جــهـــاز الــفـــريق الـــفــني ان
ـاضي   سـرق منه انـتـظـار الـدور ا
الصدارة التي وضعته حتت ضغط
 الـنتـائج بدءا مـن لقـاء اليـوم الذي
ـتـدنـيـة لم يــكن سـهال مع احلـالـة ا
الـتـي عـلـيـهـا أصـحـاب األرض لـكن
األمـــور تـــتـــعــلق بـــجـــهـــود العــبي
اجلـويــة  في اخـذ األفـضـلـيـة  إمـام
مـهـمـة الــفـوز  والـعــودة لـلـصـدارة
في يـوم انـتظـار  جلـمهـور  الـفريق
الذي سيتابع اللقاء عبر التلفزيون
  ويـنتـظـر ان  تقـدم خـطوط الـلعب
ـا تـكـون مـا عـيـهـا إمـام مــهـمـة  ر
مــخــتــلــفــة عن ســابــقــتــهـا الــثالث
ـشــتـرك مـا بـ وتـتـطـلـب الـعـمل ا
اجلــهــاز الــفـــني والالعــبــ  عــبــر
طـريـقـة اللـعب  واسـتـغالل الـفرص
لــفــريق قــدم مــبــاريــات  مــنــاســبــة
تـتـطـلب مـنه الــيـوم الـلـعب بـخـيـار
الفـوز وحـده ليس الـيوم بل جـميع
ــقـبــلــة في حــســابـات مــبــاريــاته ا
باريات درب عبـر إدارة ا يقدرهـا ا
ولـو  لالن لم يـتـحـقق شـيء بـعـدما
جـعل الــنــفط من الـوضـع مـحــرجـا
والـقـرار سـيـكـون بـيـد الالعـب في
ــســتــوى واألداء لــتــدارك تــقــد ا
ـفـاجـأة  الـتي  قـد تـغيـر كل شيء ا
ديـر الفني الذي اكثر ما يـخشاه  ا
همة اليوم  واخذ يكون اعد العدة 
ــسـعى جـدي  عـبـر الـثـقـة األمـور 
بـالالعــبـ فـي االسـتــمـرار بــنـسج
الـنـتـائج  اجليـدة  حـصـرا في لـقاء
ـؤكـد سـيـخـوضه الـفـريق الـيــوم  ا
بـــأبــرز عـــنـــاصـــره ويـــعـــول عـــلى
ــؤثــرة  في نــقل الــكــرة األســمــاء ا
وصــنـع الــفـــرص في ظل انـــفــتــاح
شــهــيـة الــهــدافــ حـمــادي احــمـد
ن حس والثاني يريد العودة وأ
لـــصــدارة الـــهــدافـــ الــتـي ذهــبت
لالعب الــنـفط  بـعـد  فـوز األسـبـوع
ـــاضي الـــذي جــعـل من اجلـــويــة ا
حتت حــسـابــات  مـعــقــدة تـتــطـلب
اللـعب بحـذر شديـد ولو ان الـفريق
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علومات موجودة في سجالت تاريخية لالحداث اثناء فترة االحتالل البريطاني للعراق (1921-1917) قبل تشكيل الدولة العراقية بعد احتالل تركي دام نحو 4 قرون هذه ا
حتت سيطرة الدولة العثمانية.

باراة في ملعب الشيخ عمر في الرصافة عصر يوم اخلميس 7 آذار . وحسب تلك السجالت فقد جرت ا
اما الفريـقان فكانـا من مدرستـ أختيرتـا من ب مدارس بغـداد. وقد سجل الـهدف األول الالعب عبد الـلطيف قـدري النجار وهـذ الهدف يـعد األول في تاريخ هذه الـلعبة في
بغداد. وهناك تـقارير تشيـر الى ان اجلنود البريـطاني مارسوا الـلعبة في قواعـدهم في العراق كما تـشير التقاريـر الى ان العبا عراقيـا يدعى (مظفر احـمد) كان معروفا في

ية االولى وعاد فيما بعد الى العراق واصبح من حكام العراق االوائل في اللعبه. تركيا ومثل عدة نوادي في مدينه اسطنبول قبل احلرب العا
بـية واحتـاد كرة الـقدم ان تعـلن يوم 7 اذار يـوما وطـنيـا لكـرة القـدم يجـري فـيه استـذكار اهم احملـطات الـتاريـخيـة لهـذه اللـعبـة وابرز اقتـرح على وزارة الـشبـاب واللـجنـة االو

. ماهو رايكم يا هواة كرة القدم? علق والصحفي الرياضي ا ايضا التنويه بالصحافة الرياضية وابرز ا الالعب واحلكام والنوادي والفرق العراقية ور
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قدمت إدارة نادي أربيل اعتذاراً عن
احـــــداث مـــــبــــاراة الـــــفـــــريـق أمــــام
الــصـنــاعـات الــكـهــربـائــيـة حلــسـاب
األســـبـــوع الـــرابع مـن دوري الـــكــرة

متاز. ا
واقــتـحــمت جـمــاهـيــر اربـيل مــلـعب
ـــبـــاراة بـــعـــد نـــهـــايـــتـــهـــا بـــفــوز ا
الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2.
وقـال رئـيس الـهـيـئـة االداريـة لـنادي
أربـيل عـبـد الـله مـجـيد فـي بيـان انه
"بـــاسم أعـــضـــاء الـــهــيـــئـــة االداريــة
وجــمـــاهـــيـــر نـــادي اربـــيل نـــتـــقــدم

بـاالعــتـذار عن أي خـطــأ مـقـصـود او
غــيـــر مــقـــصــود اجتـــاه كــادر قـــنــاة
الـعـراقـيـة الـريـاضـيـة وكل مـسـؤولي

باراة". ا
وأضـاف "نـؤكـد مـرة ثـانـيـة حـرصـنـا
الـكـبـيـر عـلى روح االخـوة والـتـعاون
ــؤســســات ـــشــتــرك بــ جــمـــيع ا ا
اخلاصة بكرة القدم واللجان التابعة
الحتاد كرة الـقدم  حكـام ومشرف
والـــــفــــرق الــــزائــــرة وكـــــذلك االعالم

الرياضي".
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من جــهــتـهــا أعـلــنت جلــنـة احلــكـام

تـــقــــريـــرهـــا حــــول مـــبــــاراة أربـــيل
والــصــنــاعـات الــكــهـربــائــيــة والـتي
اثارت اجلـدل ضمـن اجلولـة الرابـعة

متاز. من دوري الكرة ا
وقـال عــضـو الـلـجـنــة رعـد سـلـيم إن
ـركـزيـة في االحتاد “جلـنة احلـكـام ا
العراقي لكـرة القدم بحـضور احلكام
مـحـمـد سـلـيم وسـمـيـر مـهـنـا وحازم
حـسـ وجنم عـبـود ورعد سـلـيم مع
حمـد عرب ومقيم احلكام االتصال 
مــحــمــود نــور الــدين قــامت بــإعـادة
احلاالت وتقـطيعـها تبـ ما يلي: 1.
د 2 ركلة جـزاء الصنـاعات صحـيحة

ـئـة د 17ركـلــة جـزاء ألربـيل 100 بـا
ــئـة د 56 ركــلـة صــحــيــحـة 100 بــا
ئة .. د جزاء ألربيل صحيحة 100با
74لـم جتــتــز الــكــرة بـــأكــمــلــهــا خط
ـــرمى بـــعـــد تـــســديـــدهـــا من العب ا

اربيل.”
وأوضح أن “الــدقـــيــقــة 75شــهــدت
انــفـراد العـب احلـدود ولــديه فــرصـة
مـــحــقــقـــة كــان عــلى احلـــكم اشــهــار
الـبـطـاقـة احلمـراء لالعـب اربيـل بدل
اإلنذار اما د 91 شهدت الـغاء هدف
لفريق اربيل من حالة تسلل واضحة

وكان قرار احلكم صحيحا.”
وأكــمل ســلـيم أن “طــاقم الــتــحـكــيم
ـمـيـز مؤلـف من حـكم الـدرجة اولى ا
احمـد كاظم ومسـاعد اول حـيدر فرج
ومسـاعد ثـاني وسـام مهـدي واحلكم
ـقـيم الـرابع مـحـمــد جنـاح واحلـكم ا

محمود نور الدين.”
ــبــاراة جـدالً حتــكــيــمــيـاً وشــهــدت ا
تـســبب بـنــزول جـمـاهــيـر أربـيل الى
ــبــاراة ومـحــاولـة االعــتـداء مــلـعب ا

على احلكام.
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على صـعيـد متـصل استـنكـر االحتاد
الـــعـــراقي لــكـــرة الـــقــدم اعـــتــداءات
جــمــهـور نــادي أربــيل خالل مــبـاراة
الـصـناعـات الـكـهـربائـيـة عـلى مـلعب
فـــرانــســوا حــريـــري ضــمن اجلــولــة

متاز. الرابعة من دوري الكرة ا
واقــتـحـمت جــمـاهــيـر أربــيل مـبـاراة
فريـقهـا أمام الـصنـاعات الـكهـربائـية
ـباراة وحاولت االعـتـداء على حـكم ا
وبـــعـض الـــصــحـــفـــيـــ عـــلى ارض

لعب. ا

بطاقة للسيدات.
نتخب الـعراقي للمالكمة وخاض ا
خاض 3 نزاالت انـتـهت باخلـسارة
مـن قــبـل الالعــبـــ وحـــيــدر عـــبــد
الرضا ضد الصيني شان جون في
وزن ( 57 ـ 63) والـالعب مــنــتــظـر
حتــسـ ضـد الـيــابـاني مـوريـوكي
يويتو في وزن ( 69ـ 75) والالعب
كـرار كـاظم ضــد االسـتـرالـي مـالـيـا
جــيـســون في وزن حتت (69) كـغم
وأكــد أنه مــا زال بـإمــكــان الــعـراق
حـصـد إحدى بـطـاقـات التـأهل بـعد
بـاريـات وحتـصيل الـنـقاط اتـمـام ا

الفرقية.
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ال شيء يلفت الـعالم في حـاضرنا احلـالي اال اخملاوف التي يـبرزها
عـروف بكورونا والـذي قام بتـعطيل ستـجد ا استشـراء الفايـروس ا
احليـاة في مـختـلف دول الـعـالم وال توجـد اي دولـة كانت قـد اعـلنت
خلوها من هـذا الفايروس مـبرزة حجم االصابـات التي جنمت جراء

ذلك الفايروس الذي بدا خطيرا للغاية..
ــيـة مــازالت تــتــواصل اال ان بــعض الـدول ومع ان الــدوريـات الــعــا
ابرزت مخاوفها من جراء االنـتقال احملموم لهـذا الفايروس فاتخذت
العـب من اجلـمــاهـيــر واقـامـة في ضـوء هــذا االمـر قــرارا بـأخالء ا
ـبـاريـات دون جــمـهـور مـثـلــمـا قـرر االحتـاد الـعــراقي بـكـرة الـقـدم ا
لـتـسـيــيـر سـكـة دوريــنـا الـذي تـعـطـل لـيس عـلى صـعــيـد كـورونـا بل
بـاألزمـات الـتي اسـتـشـرت نـتـيـجـة القـرارات اخملـتـلـفـة والـتي دفـعت
ثمنها انديتنـا التي مازالت تواصل سباقـها احملموم في سبيل انهاء
سـابـقـة الـتي عـطـلـتهـا االجـراءات فـضال عن تـأثـرهـا بـاحمليط تـلك ا

العام للبلد..
لـقـد دفع اجلـمـاهـيـر ثـمـن اسـتـشـراء كـورونـا فـابـتـعـدوا عن مـؤازرة
فرقـهم الريـاضيـة  والتي يـعد فـيهـا اجلمـهور الـنكـهة احملـببـة إلبراز
ـطلوبـة  وليس ببـعيد مـا تابعـناه مؤخرا من نـافسة واالثارة ا طعم ا
سـوريـا الـشـقـيقـة  الـتـي خرجـت من اتـون ازمـاتـهـا  لـتبـرز عـبـر بث
ـبـاريـات دوريـهـا الـزخم اجلـمـاهـيـري الـذي طـبع مـدرجـات مـبـاشـر 
كـن ان تمرر مالعبـها  لـتتضـاعف االسئـلة عن اي الـرسائل الـتي 
ـبـاريــات الـدوري الـسـوري من خالل  ذلك احلـضــور اجلـمـاهـيــري 
كن ان تطرا على ذلك اجلمهور الذي وعن اي مخاوف  وهواجس 
كن ان ؤازرة الـفرق الـريـاضيـة  بعـيـدا عن اخملاوف الـتي  تالحم 
ـثال فايـروس كورونا  كـما هو احلـال مع حالة يطلـقها عـلى سبيل ا
العب االيــطــالــيــة كــون الــدولــة الــشــد واجلــذب الــتي  بــرزت فـي ا
االوربـيـة بـرزت مـؤخـرا كـأحــد الـدول الي شـهـدت اصـابـات واسـعـة
بالفايروس  مثلما هو  مع ايران  فضال عن الدولة التي انطلق منها

الفايروس وهي الص ..
في هذا الـصدد بـدت االخبـار تتالحق عن  اخملـاوف من التـجمـعات
نـاسـبة النـتقـال الفـايروس كن ان تـكـون البـيئـة ا واالكتـظاظ الـذي 
ـؤسـسات اخلـطـيـر  فـلـذلك بـدت الـدولـة حازمـة فـي تـعطـيـل بـعض ا
وتـقــلــيص اوقــات الــدوام كـإجــراءات احــتـرازيــة  في مــنع انــتــشـار
ناسب ناخ ا الفايروس الذي يـجد في مثل تلك الـبيئات واالجـواء  ا
ـبررات في ابـعاد اجلمـاهير ـنحـنا الكـثير من ا لالنتقـال  وهذا ما 
العب الرياضـية البل تـعطيل اطالق الـبطـوالت التي ال تقـتصر عن ا
ؤثر بكـرة القدم فـحسب بل تـمتـد لبـاقي االلعـاب سيـكون له الـوقع ا

في ابعاد شبح الفايروس اخلطير عن واقع البلد ..
بياد لقد بدت االخبار الـتي تناقلهـا  العالم حول  تأجـيل انطالقة او
طوكـيو في ضـوء استـشراء الـفـايروس اخلـطيـر  او الغـائه على اقل
ـكن ان يـثـيـرهـا تـقـديـر له الـفــعل االقـوى في مـدى اخملـاوف الـتـي 
العالم نتيجة  هذا الفايروس الذي لم حتدد بتقليص االفعال اليومية
واالسبـوعيـة  وابطـال دورة احلـياة في مـختـلف اجملـتمـعات لـكن بدا
تـأثيـره اقـوى واشـد حـيـنـما  ارتـبط بـذلك الـتـأجـيل الـذي يـطـال مثل
بياد ية التي ينتـظرها العالم على احـر من اجلمر فاألو البطولة العـا
لهـا رسـالـة احملبـة  الـتي  تـلتـجـا اليـهـا  الـدول فمن خـالل رسالـتـها
ـبـيـاد دعوة التي تـنـبـذ احلـروب  والصـراعـات البل  تـمـرر سـنة االو
ـلـتــقـيـات الـريـاضـيــة الى  االنـتـحـاء جـانــبـا عن لـغـة الـسالح تـلك  ا
واطـنة نـافسـة الشـريفـة  في سبـيل اعالء  روح ا واالبقـاء عن لغـة ا
ـــر بــالــكـــثــيــر مـن احملــطــات الـــقــاســيــة وحتــقـــيق االجنــاز الــذي 
ـرشـحـ لتـلك واالخـتـبارات اجلـديـة الـتي يـخـوضـهـا الـريـاضـيـ ا
ـبـية  فـلـذلك تنـتـبذ لـغـة احلرب البل تـبـقى اخملاوف نـافـسات  االو ا
قـائـمـة في طـغـيــان مـثل تـلك الـفـايـروســات اخلـطـيـرة وقـدرتـهـا عـلى
ــكـتــظـة الـى  مـدن مــهـجــورة حتـوم فــيـهـا ـأهــولـة وا ــدن ا حتـويل ا
ـكن ان  تـطـرا من خالل انـتـشار االشبـاح  بـسـبب اخملـاوف الـتي 

رض اخلطير .. ذلك ا
هل سـيـكـون لـفـايـروس كـورونـا ذلك الـتـأثـيـر في
ن يـطمـحون ئـات من الريـاضـي  احبـاط ا
في ظهـورهم الـبارز عـلى مـنصـات وقـاعات
طــوكـــيـــو من خالل تـــأجـــيل انـــطالقـــة تــلك

البطولة التي ينتظرها اجلميع..
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يحل فريق القوة
اجلوية ضيفا
ثقيال على

الكهرباء الستعادة
الصدارة في

مستهل مباريات
الدور اخلامس

من بطولة الدوري
متاز بكرة القدم ا
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خسر العراق 3 نزاالت أمام الص
والـيــابـان واســتـرالــيـا في بــطـولـة
ـبـياد طـوكـيو ـؤهلـة ألو الكـمـة ا ا
2020 الـــــتـي انـــــطــــــلـــــقـت في
الـــعــاصـــمــة األردنــيـــة عــمــان
ــدة  11يـــومــاً وتـــســـتـــمـــر 
ـــشـــاركــة 35 دولــة من

ضمنها العراق.
ويشـارك في الـبطـولة
221 مالكماً ومالكمة
يــتــنـــافــســون عــلى 63
بـطـاقــة تـأهـيـلـيــة مـقـسـمـة
على 41 بـطـاقـة لـلـرجـال و22

الكمة خسر العراق  3 نزاالت أمام الص واليابان واستراليا في بطولة ا
بياد طوكيو 2020 ؤهلة ألو ا

أيوب اوديشو

الفرق في التواصل مع األمور بثقة
أكـــبــــر اذا مـــا جتــــاوزت الـــفــــتـــرة
الـصـعبـة واحلـديث بـشـكل اخر عن

شاركة. ا
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وكان فريق النفط قد تقدم للصدارة
اثــــر فـــوزه عـــلـى احلـــدود بـــهـــدف
الـالعب  مـحـمــد وداد لـيــخـرج بـكل
الفـوائد حـيث التـقدم لـلموقع األول
وتـصــدر الــهــدافــ واحلـافـظ عـلى
نـظـافـة الـسـجل بـعـد الـلـقـاء الـرابع
لـــيــرفع رصــيـــده الى عــشـــر نــقــاط
ويستمر في تقد مبارياته بنجاح
وفي فـتـرة جــيـدة  لـلـمــدرب يـحـيى
عـلـوان أيــضـا الــذي عـزز من ثــقـته
بالالعب والعمل سوية على خدمة
الــفـريق  الـذي يـأمل الــبـقـاء  بـقـلب
ـنافـسـة  واالستـمـرار على  قـيادة ا
الــفــرق وتــعـزيــز الــتــمــيـز فـي هـذه
الـــفــتـــرة عـــبـــر تـــقـــد الـــعــروض
والنـتائج  والسـير بـخطوات ثـابتة
من  دور ألخــــــر بـــــفـــــضـل قـــــدرات
عناصره الواعدة التي بات يوظفها
ـــدرب  واألخــذ بــزمــام األمــور في ا
ـهـمـة وبـشـكل ـسـتـويـات ا تـقـد ا
واضح واالســـتـــقــرار عـــلى مـــســار
تـــقــــد األفـــضل   والـــتــــطـــلع الى
ـشاركة عـبر إحداث تعـزيز اجواء ا
الــفــارق بــفـــضل تــوازن مــبــاريــاته
داخل وخــارج مـلـعـبه  بـشـكل جـيـد
ـؤثر بقوة وهو ما يـجعله الـفريق ا
في إحداث التغيرات بـشكل مستمر
واجهة  بانتظار اخلروج لـلبصرة 
نفط اجلنوب  في وقت قدم احلدود
إمكانية  مقبولة من خالل مجموعة
شـــبــاب ســعـت لــلــخـــروج بــالــفــوز
الـــثــالث تـــوالــيـــا قــبل ان تـــتــوقف
نـتـائـجه ولـو كـان مـهـمـا ان يـخرج
بــنـــتــيـــجـــة غــيـــر اخلـــســارة ألنه
واجـهة اقـوي وأصعب سيـنتـقل 
عـندمـا  يـستـقـبل الـشرطـة  امام
االخـتــبـار احلــقــيـقي األربــعـاء
ويــنــتــظـر ان تــكــون ردة فــعل
لالعبـ في قلب الـطاولـة على
ابـنــاء جــلـدتــهم الن في هــكـذا

بقوة للمواجهة  وفي خطوط يكون
قـد حـدد مـعـلم لـعـبـهـا حـسن احـمد
الـذي فــأجـا الــكل  بـعــدمـا اســتـمـر
ـشـاكل الـفـنـيـة واإلداريـة يــشـكـو  ا
الـى وقت قــــريب  عـــــلى انــــطالقــــة
سـابقة الـتي تغـيرت فيـها الكـثير ا
من األشــيـاء بـفـضـل واقع الـنـتـائج
التي جتـعل منـه اللعـب بطـموحات
االنـتـقـال لـلصـدارة  بـسـبع نـقاط و
فـي هـجـوم  ســجل خـمــسـة أهـداف
وفي دفــــاع تـــلــــقى  هــــدفـــا واالهم
الـتـعــامل مع مـبـاريـات األرض رغم
غـياب جـمهـوره عـندمـا حقق الـفوز
ـاضي و مــرتـ  حــيث األسـبــوع ا
عنـدما هـزم الكـهربـاء  ويتـطلع الى
اهم نـتيـجـة له الن الفـوز  قـد يضع
الــفــريق في الــصــدارة  في مــبـاراة
ستـكون مخـتلـفة واللـعب بأفضـلية
من دون الـتــفـريط بــنـقــاطـهــا الـتي

يـــظـــهــر األقـــرب لـــهم
والن الـــفـــريق
يـعـرف قـيـمـة
الـــلـــقــاء من
كـــــــــــــــــــــــــل
اجلــوانب
بـحـثا عن
الــــــفــــــوز
الـــــثـــــالث
ـــلــــعــــبه
ـــــــــــــرور وا
دون تـــعـــثـــر

ــــــــــكن رغـم انـه ال 
الــتـــقــلـــيل من شــان
االمـانـة السـاعي في
ان يــخــرج بـعــنـوان
الـلقـاء اذا مـا حتكم
بــــــاألمـــــور عــــــبـــــر
مــجــمـوعــة العــبـ
قـدمت أداء مــقـبـوال
إمــــــــــام الــــــــــزوراء
الـــنـــتـــيــجـــة الـــتي
جتــعل من األمــانــة
الــــدخــــول بــــوضع
اخـر لــو  انه خـسـر
درب وحـال لـسـان ا

مــواجـهــات تـسـقط كل االعــتـبـارات
امام  النـتيجـة التي ستـنقل الفريق

للواجهة وهو ما يخطط له جبار.
وقـهـر الـصـنـاعـات اربـيل بـالـتـغـلب
عـليه بـثالثة أهـداف لهـدف مـحقق
الفوز الثاني الذي يدين به لالعب
اياد خلف وحسـام مالك وذو الفقار
ـواجـهـة الـتي خطط عـايـد وحسم ا
لها عادل نـعمة محـققا مع الالعب
الــفـوز الــثـاني واخلـروج بــثـقـة من
ــؤخـرة قـبـل ان يـسـتــعـيـد مـواقع ا
تــوازنه والـعــودة لــســكـة الــنــتـائج
ـطــلـوب وســيـكــون إمـام بـالــوقت ا
اختـبار مـهم غد عـندمـا يحل ضـيفا
عـلى الـطالب في وقت أخـفق اربـيل
مـــرة أخـــرى بـــعـــد خــــســـارة نـــفط
اجلــنــوب   وبــدء نــاقــوس اخلــطـر
يـدق في الــكـتــيـبــة الـصـفــراء الـتي

خالفت توقعات األنصار.
واســتـــعــاد الــوسط نـــغــمــة الــفــوز
بــالـفـوز عـلى نــفط اجلـنـوب بـهـدف
واحد وسط ضيـاع الفرص التي لم
تــسـتــغل كــمــا يـجب وهــو ا يــدعـو
شــنــيــشل لــلــتــــــــــركــيـز عــلى أداء
الـــــوســــــــــط واالســــــتـــــفــــــادة من
الفــــــــرص لرفع غلـة األهداف التي
يــعــــــــــــاني مــنــهـــا الــفــريق الــذي
اسـتــــــــحق الـفـوز عـبـر األفـضـلـيـة
والسـيطـرة على مـسار الـلعب حتى
الـنهـايـة التي فـشل فيـهـا الضـيوف
في مــعـــاجلــة األمــور بـــســبب عــدم

إيجاد احللول.
وتمكن بدالء الطلبة الفوز على نفط
مـيـسـان وقـلب تـأخـرهم في الـشوط
األول بهـدف الالعب وسام سـعدون
الـى فـــوز خـالل الـــشــــوط الـــثــــاني
عـنـدمـا جنح مـحمـد زامل من إدراك
الــتــعــادل د50 قــبــــــــل ان يــحــسم
األمــور ويـقـضي عـلى إمـام أهـــــــل
الـعــمــــــــــارة هــدف الالعـب حــيـدر
حسن د 66لـيـخرج الـفـريق بـالـفوز
األول وتــــنــــفس مـن خاللـه احــــمـــد
خــضـــيــر والــتــطــلـع إلى الــنــتــائج
ــمـــاثــلــة بــعـــد تــعــثــر في األدوار ا

اضية . الثالثة ا

يـقـول يــنـبـغي عــلـيـنــا ان نـقـدم مـا
لدينا  رغم ان األمـور ال تبدو سهله
وسيـكون اخلروج   خـطرا    لكـننا
نـسـعى لـتـحـقـيق االجناز األول الن
غيـر ذلك سيزيـد من معانـاتنا فـيما
يـعــول الـنــجف عــلى عـنــاصـره في
الــتـعــامل مـع  فـرصــة اخــرى عــبـر
طلوبة األرض  وحتقيق النتـيجة ا
 وتـــامــ جـــمـــيـع الــنـــقـــاط الـــتي
ـســتـقـر  دفـعـة سـتـعـطـي الـفـريق ا
كـــبــيـــرة  فـي مـــواصــلـــة حتـــقـــيق
االجنـازات واألمــور ســتـبــقى عــنـد
أداء الالعـبــ في نـقل الـفـريق الى
الصدارة اذا ما فجر الكهرباء  اول
مـــفــاجـــآت الــدوري عـــلى حـــســاب

اجلوية.
ويــبــقى احلــسم مــتــوقف عــلـى مـا
سـيـقوم به أي مـن العبي الـفـريـق
في تـــقــد األداء ومـــنح فـــريـــقــهم
الــنـقــاط لــثالث الــتي ســتــخـدم أي
مـنـهـا كـمـا تــظـهـر األمـور عـبـر
ـتوقع شـاشـة سـلم الـتـرتـيب ا
ان تخـضع مواقـعهـا لتـغيرات
ـبـاريات جـديـدة وسط حتـد ا
الــتي تـعـرف الـفـرق الـتـفـكـيـر
بـنتـائج الـفـوز التي سـيـجعل
مـنهـا الـلـعب بكل مـا تـملك
ونـتـائج مـبـاريات األدوار
الــقـادمـة تـعــني أشـيـاء
كــثــيـرة وألنــهـا
ستساعد

وقــال االحتـــاد في بــيــان
ان "االحتـــــاد الــــعـــــراقي
لـكـرة القـدم يـسـتـنـكـر ما
قــام بـه نــفــر مـــحــســوب
عـلى جـمــهـور اربـيل من
مـحــاولـة االعــتـداء عـلى
الـــطــاقـم الــتـــحــكـــيــمي
وطــاقم قـنــاة الــعـراقــيـة
الــــريـــاضـــيـــة بـــعـــد ان
ــلــعب جتــاوزوا ســور ا
ـــبــاراة بـــعــد انـــتـــهــاء ا
حــسـب مــا قــالـه مــشــرف

باراة صبحي كامل". ا
واضـــــــاف ان "االحتــــــاد إذ
وقف الـدكتـور عبد يشـيد 
الـلـه مـجـيــد رئـيس الـهــيـئـة
االداريـــــة لــــــنـــــادي اربــــــيل
وكـــوفــــنـــد عـــبـــد اخلـــالق
عـــضــــو االدارة والعـــبي
اربــــيل ولــــكــــنـه ســـوف
ـــوضــوع يـــحـــيل هـــذا ا
عــلى جلــنــة االنــضــبــاط
بـــعـــد وصـــول تـــقـــاريــر
ـــــــبـــــــاراة التـــــــخـــــــاذ ا
الــــعــــقــــوبـــات الـالزمـــة
بـحــــــــق من قــام بـهـذا
الـــــعـــــمـل الـــــــــــــذي ال
يــــرتــــقي الـى مــــبـــاد
االخـــــوة والـــــعـالقــــات

الرياضية".
ـــبـــاراة يـــذكـــــــــر ان ا
انتهت بفـوز الصناعات
الـكـهـربـائـية عـلى اربـيل
بـــــــثـالثـــــــة اهـــــــــداف

. لهدف


