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ـنافـسات نتـيـجة ايـجـابيـة  وسط ارتفـاع ا
الـتي الزال الـنـجف يـقف خـارجـهـا  بـعـدمـا

افتقد  للسيطرة  تماما.
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وحقق االمانـة فوزه االولى بالـوقت  القاتل
عــلى فــريق نـفـط اجلـنــوب بــهـدفه د 94من
ــبــاراة  الــتي   تــامـل ادارة االمــانـة وقت ا
ـهـمــة امـام حتـديـات ان تـكــون  الـبـدايــة  ا
الــنــتــائج لــتي طــالـت الـفــريـق الــذي هـرب
واقع الى اخلامس عشر بفضلها من اخر ا
ـدرب والالعــبـ بــقـيـمــة الـفـوز لــيـشـعــر ا
ـوقف قبل ان وتأثـراته وانعـكاسـاته على ا
يـتـنفـس الصـعـداء ويـدخل اجـواء الـنـتائج
ــطـلــوبـة بــعـد صــيـام دام خــمس جـوالت ا
اسـتمـر مـتـواجدا في اخـر الـتـرتيب بـعـدما
فشل في ملـعبه وخارجه  قـبل ان  يسـتعيد
نغمـة الفوز لـلتي اتت بوقـتها  امام  وضع
متدني  واجه مـهمة ثائـر احمد  البل كادت
ان تنهي عالقـته  بالفـريق  امام نفـاذ صبر
االدارة الـتي تـكون قـد تـلـقت اخلـبـر اجلـيد
ـشتـركة مع الالعـب درب والـفرحـة ا مع ا
بنتيجـة غاية بالصوبـة  عندما كان  احلكم
ـباراة يـهم في اطالق صـافـرة الـنـهـايـة  وا
ذاهبـة للـتعـادل السلـبي  قبل ان يـقع فريق
اجلـــنــوب بــاحملـــذور ويــنــحــنـي وتــتــوقف
خطوطه ويـعود  باخلـسارة الثـانية تـواليا
والـثـالـثـة له والـتـراجع مـوقـعا الـى الثـاني
عشر بست نقاط  في نتيجة مخيبة وقبلها
ر في وضع خسارة الشرطة التي جعلته 
مـرتـبك عـنـدما تـخـسـر في مـلـعـبك بـثالثـية
وتـفــتـقـد لـلـتـوازن في مــهـمـة كـان تـقـدر ان
تـخرج مـنـها مـتـعـادال امام ثـوان مـعدودات
لــتـــتـــخـــلى عن كـــامل الـــنـــقــاط   وتـــواجه
ـواجهـات القـادمة تـوقـعة في ا االخطـار  ا
الـتي ال تـظـهـر سـهله امـام تـطـلـعـات  بـقـية
الفرق التي اكثر ما تتعامل فيما بينها عبر
ـتحـققـة   وقد تـبقى مـعبرا واقع النـتائج ا
عنـدما لم تـتـمكن من الـسيـطرة عـلى دقائق
ـمـدد امـام مــهـمـة  الــذهـاب الـتي الـوقـت  ا
تـبـقى تـشـكل الـتـحـدي لـلـجـنـوب   وتـوقف
عـداد النـقـاط جلـولتـ مـتـتــــــــالـيـتـ  ما
اضـعف من قـدرات الالعـــــــبـ   والـفـريق
ــطــالب  في االســــــــراع بــعــكس  جــهـود ا
العــبــــــــــيه ولـو مـن خالل مــبـاريــات عــقـر

الدار.

الـــفــريق عــبــر الــعـالقــة الــتي تــطــورت مع
األنصـار  بعد حـصيـلة نتـائج مقـبولة لالن
عـندمـا انـتـصـر مرتـ وتـعـادل ثالث مرات
وخسـارة واحدة قبل ان يـستـعيد دوره في
ـنـافسـة  عـبـر جـهـود عنـاصـره الـتي تـمر ا
بصـحوة  يريـد التعـامل معـها لفـترة اطول
والتقدم في  سلم الترتيب  ويدرك الالعب
وجـهـاز الـفـريق  الـفـني  ان صـورة الفـريق
تعكـسها مـباريات الذهـاب  التي جتعل من
ــهم في ان خــطــواته   مــضــمــونــة وهــذا ا
يبـقى على الـفاعلـية الـتي ظهـرت عبر 180
دقـيـقــة  قـدم نـفـسه ومـنـح األولـويـة لـلـفـوز
الذي  استفاد مـنه كثير لكن كمـا قلنا يبقى
العب الـــتــحـــدي احلــقـــيــقي مـع اخلــروج 

احملافظات.
قابل  جتـرع  النجف اخلسـارة  الرابعة با
ـواقع  في وتــعـادلــ  والـتــراجع ألســوء ا
بـدايـة  تـزداد  عــنـادا بـوجه  مـهـمـة مـظـفـر
جبـار الذي قـد ال يستـمر  بـعد الـفشل الذي
ــشـاركــة عـنــدمـا راح يــصـاحب الــفـريق وا
ـلــعــبه وخـارجه دون ان الــفـريق يــســقط 
يـقدم  نـفـسه كـمـا يجب  ويـقف امـام مـوعد
صعب   يحتاج الى عمل كبير ومشترك من
الـالعـــبـــ الـــذيـن لم يـــقــــدمـــوا شيء لالن
ر  بـحالة تـقهقـر شديدة  ال للفـريق الذي 
حتـتـاج الى تـعـلـيق  امـام ضـغط جـمـهوره
ــوقف الــذي ال يــقــبل  بــاي مــســوغ امــام ا
ثير للقلق احلقيقي  بعدما عجز احلالي  ا
الالعـبـ من تـذوق طـعم لـفـوز وخـشـية ان
تــسـتــمـر االمــور بـاالجتـاه نــفـسـه وهـو مـا
سـيــعـرض االدارة الى انــتـقــادات االنـصـار
جـريا عـلى الـعـادة واخـرها  االحـتـجـاجات
ـدرب عــلـى الـنــتــائـج  الـتـي قــد تــطـيـح بــا
ـبـاريـات وتـبـعـد االدارة   امـام  حـصـيـلـة ا
ـرة واألمر مـنـها  تـذيل الـنجف  الـتـرتيب ا
الـتي تـتـطـلب مـواجـهـة األمـور بـعـمل اكـثر
جدية  قـبل فوات االوان  من خالل حتـشيد
جـــهــود الـالعــبـــ  بــاجتـــاه تــقــد االداء
طـلوب  اذا مـا جنح جـهاز الـفريق الـفني ا
فـي حتـــيــد مـــواقـع األخـــطــاء الـــتـي جــرت
توقع ان يـثير ذكـور ا ـوقع ا الفريق الى ا
ــدرب والالعـبــ من قـبل ـشــاكل بـوجه ا ا
االنـصار الـذين ال يـهـدا لهم بـال امـام حـالة
اإلحـباط الـتي ال حتـتـاج الى تعـلـيق   بـعد
لــعب سـتــة مــبـاريــات بـحــصـيــلـة  من دون

للـمباريـات  القـادمة  والدفع بـاألمور  كـلما
ــيـدان امــكن واالســتــفــادة من مــبــاريــات ا
ـقبل عـنـدمـا يـستـقـبل الـبـحـري االسـبـوع ا

فيما يواجه الكرخ النفط.
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وحقق الطالب  الفـوز الثاني توالـيا عندما
ـهـمة   من قـاده مـروان حـسـ للـنـتـيـجـة ا
ضربة جزاء د 73 التي كانت كافية خلروج
الــطـالب من اخــتــبــار لم يـــكن ســهال حتت
انـظـار جمـهـوره الـكـبـير  الـذي فـرح كـثـيرا
بــالـنــتـيـجــة الـتي  نــقـلت الــفـريق لــلـمـوقع
الـسـابع بـتــسع نـقـاط  الـذي يـتـواجـد الول
ــاضـي  في حتــول مــهم ــوسم ا مــرة مـن ا
ــدرب يــحــيـى عــلــوان الـذي عــبــر خــبــرة ا
يـواجه حتــديـا صـعـبـا مـع فـريـقه االم بـعـد
نتخب الوطني قبل فشل مهمة العـمل مع ا
ان يـطرح نـفـسه مدربـا لـلطالب والـعـمل ما
ه بالوجه الصحيح بعد عدة بوسعه لتقد
مواسـم اختـفى بـها  والـفشـل في التـصدي
وسم   بـعنوان للمـهمـة التي انيـطت هذا ا
الـــــذي يـــــقـــــدم االمـــــور من خـالل بـــــدايــــة
اسـتعـادتـها الالعـبـ العالقـة مع االنـصار
واالكثـر ان يـعكس الالعـبـ قدراتـهم  امام
ـطـلـوبـة واسـتـعـادة حتـقـيق الــنـجـاحـات ا
سمـعة وتـوازن الفـريق واهمـية ان  يـعكس
نـــفــسه في مــنـــافــســات الــدوري  وهــو مــا
يجـري بعد نـتيـجتـ مهمـت عـلى حساب
االمانـة  والنـجف وتعـزيز حـاصل األهداف
ـدرب وراخ بــالــطـريــقـة الــتي يــعـتــمـدهــا ا
الالعـبـ  تـطـبـيـقـهـا واخلـروج بـنـجـاحـ
مهمـ  انتظـرهما جـمهوره  واالمل في ان
يـستـمـر عـطاء الالعـبـ  والدفـع بالـنـتائج
والـتـقـدم بعـد اكـثـر   واحلـفـاظ عـلى مـسار
االمــور خـصــوصــا عـنــد الـذهــاب وعـنــدمـا
ــواجــهـة يــخــرج الـدور الــقــادم لـلــبــصـرة 
يناء حيث االخـتبار احلقيـقي لتأكيد قوة ا
الـفـريق  من خـالل اداء الالعـبـ والـعالقـة
ـدرب التـي يبـدو  انـعـكـست على اداء مع ا
الفريق الذي بات يشكل خطرا ألقرانه  عبر
ـــبـــاريـــات  من خالل الــســـيـــطـــرة عـــلى  ا
احللول   التي قادة الى  انـتصارين مهم
وتوجيه رسـالة الى اقـرانه اجلماهـيرية ان
كن ان تـقـتصـر عـلى  فـقط على االمـور ال 
طـلـوبة  امـامـها هـمـة ا غـيرهـا بل تـأديـة ا
ـر بــهـا بــفــضل حـالــة االســتـقــرار الـتـي  

ـبـاراة لـلـبـدايـة مـحـمـود خـلـيل من اعـادة ا
د   57  لـيتـعـرضـا للـتـراجع  سـوية عـنـدما
تـراجـع الـكـرخ لــلـمـوقع  اخلــامس  وبـعـده
الـزوراء مـباشـرة في نـتـيـجـة مـرفـوضة من
ة انصاره    بسبب سوء النتائج بعد هز
ــيـنـاء والــتـعــادل مع الـكــرخ وقـبــلـهـا من ا
الشرطة ليفقد سـيع نقاط في بداية متعثرة
كـــثــيـــرا امــام الـــدفــاع عـن الــلـــقب  في ظل
ـــوسم ـــتـــحـــقـق عن ا الـــنـــتـــائج واألداء ا
ـاضي   بـعدمـا خـيب  امـال جـمـهوره في ا
ـة الـبــصـرة  قـبل ان يـأتي مـحـو اثــار هـز
الــتـعــادل   الـذي سـبـب  االحـراج لــلـمـدرب
اوديـــشــو الــذي عـــلــيه الـــتــوقف االن امــام
نــتـيــجـة الـكــرخ واهـمــيـة الــعـودة لالجتـاه
الصحيح بعد التـتويج باللقب الرابع عشر
لـكـنه لالن  لم يـقدم نـفـسه  امـام طـمـوحات
الــدفــاع عن الــلـقب بــعــد تــعـثــر االنــطالقـة
والـتراجع  لـلـمـوقع احلـالي   وسط تراجع
هم التـهديف والـتواضع في هـذا اجلانب ا
ؤشرات واإلحصائيات تـشير بدقة لهذا وا
اجلـانب بعـدمـا بـقي مـيزة الـفـريق عـلى مر
وسم  ومـيزة الـفريق   واحـد اهم عوامل ا
ـوسم  والـيـوم يـقف جنـاحـاته في  اغـلب ا
امـام مـهـمة اكـثـر صـعـوبـة بعـد بـدايـة غـير
متـوقـعة خـسـر  فيـها سـبع  نـقاط من سـتة
مـبـاريـات  امـام جـمـهـور ال يـتـحـدث اال عن
الـنـتــائج االيـجـابـيــة   الـتي جتـري  الـيـوم
ــدرب ويـــرغب به عـــكس مـــا  يــخـــطط لـه ا
االنـــصــار بــعــد اخلــروج  بــحــالــة احــبــاط
شــديــدة امــام الــنــتــيـــجــة الــتي كــان عــلى
الالعــبــ الـــتــعــامـل مــعــهـــا بــدقــة وحــذر
شديـدين   قـبل فقـدان الـفوز امـام محـفزات
هدف السـبق   بعدما تـراجع بشكل واضح
امــام تــصـاعــد نــشـاط الــكــرخ وردة الــفـعل
الــواضـحــة في اســتـعــادة االمــور بـســرعـة
ووضع حـدا لتـقـدم الـزوراء بعـدمـا حتركت
اطرافه  واللعب بـقوة والتوغل الى مـنطقة
الـزوراء  في مـواجـهـة صـعـبـة لكـن الفـريق
ــواقــعـه رفض تــلـــفي اخلــســارة الـــعــائـــد 
الثانـية بـفضل قدرة عـناصره في  الـتعامل
ـبــاراة بــاهــتــمــام  وفــرض الــتــعـادل مـع ا
واخلروج بنـقطة أفـضل من اخلسارة  امام
تراجع  الـزوراء وتفكك خـطوطه بـعد هدف
ـطلـوب امام التـقدم  واسـتـمر عـلى عكس ا
قـــيــمـــة الــهـــدف احلــدث األبــرز فـي بــدايــة
الـشـوط لــثـاني قـبل ان يـتــعـرض لـلـتـعـادل
ويلزم على تقـاسم النقطتـ  في امر مهمة
ان تـخـرج امـام الــبـطل وجـمـهـوره الـكـبـيـر
وكال الــطـرفـ عــائـدان من خــسـارة ذهـاب
ـاضـيـة  وكـاد الــكـرخ ان يـقـضي اجلـولــة ا
عـلى امـال الـزوراء عـنـدمـا لـعب بـالـطـريـقـة
ـهــاري لـعـدد من الــصـحــيـحـة والــظـهــور ا
الالعـبـ الـذين جـنـبـوا فـريـقـهم اخلـسـارة
فيمـا تاثر  الـزوراء في النتـيجة التي زادت
ــهـمـة الـتي تــسـيـر حتت ضـغط من حـمل ا
األنـصـار وأهـمـيـة تـداركـهـا واالرتـكاز عـلى
عــنـــاصــره ووضع الــفــريـق عــلى الــطــريق
ـهـمــة األسـيـويـة الـصــحـيح لـلــدخـول في ا
ـطـلـوبــة  في مـشـاركـة ـقــبـلـة  بـاحلــالـة ا ا
صعـبة امام فـرق مجـربة وتمـتلك  مـقومات
ـشـاركــة والـظـهـور الــسـابق في اكـثـر من ا
مـنـاســبـة بـفـضل قـدرات عــنـاصـرهـا  الـتي
تتميز بوجود الالعب احملترف في نفس
ـراجـعـة األمور ـدرب مطـالب  الـوقت ان ا
بـســرعـة  لـيس مـن بـاب الـنـتــائج الـوقـوف
على األخطـاء الدفاعيـة حصرا الـتي  كلفته
يناء والتعادل  مع  الكرخ  بسب خسارة ا
الهـفوات الـدفاعـية الـتي قد  تـضاعف نزف
ــزيـد من الــنـقــاط  اذا لم تــاتي مـســاعـدة ا
الالعــبــ لــلــمــدرب وتــكــمـلــة االدوار   من
خالل خـدمـة الـكل لـلـكل  لـتـعلـق االمور في
الصـراع عـلى اللـقب  وسـيكـون امـام مهـمة
صعبة جدا ولبد من التحضير  بشكل جيد
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ـوقع الـثالث تـقدم فـريق نـفط الـوسط الى ا
قي  سـجل الـتـرتـيب الـفـرقي لـفـرق الـدوري
ــهم عـلى ــمـتــاز بـكــرة الـقــدم اثــر فـوزه ا ا
الـبــحـري بـهــدفـ لـواحـد في الــلـقـاء الـذي
جــرى بـالــبـصــرة ضـمن مــبـاريــات اجلـولـة
الــسـادســة رافـعــا رصــيـده الى  12 نـقــطـة
ـــتــصــدر والـــوصــيف بـــنــفس  رصـــيــدي ا
متخـلفا عنـهما بـفارق األهداف  وسيـستمر
ــذكــور  الى مــا بــعــد انــتــهـاء فـي مــكـانـه ا
ـذكـورة الـتي  تـكـون قد مـبـاريـات اجلولـة ا
انـتهت امـس وبالـتـأكيـد شـهـدت وستـشـهد
مـواقـعـهـا تـغـيـرات كـثـيـرة بعـدمـا الت الـيه
نتائج اجلولة على مختلف مواعيدها وهذا
ــنـافــســات مع جـوالت ــصـلــحــة ا يــصب 
الــدوري    واســتــفــاد الــوسط من نــتــيــجـة
التعادل الـتي انتهت عنـدها مباراة الزوراء
والــكــرخ بــهــدف قــبل ان يــعــود من مــهــمـة
صــعـبـة مــحـقـقــا فـوزه االول خـارج مــديـنـة
الـنـجـف  والـنـتـيـجـة  الــطـيـبـة الـتي احـدث
ــوقع الــذي ــشــاركــة حـــيث ا تــطـــورا في ا
وصله  بعد بداية متعثرة وتراجع امتد من
ــاضـي في ابــرز مــوقف لــلــفــريق ــوسم ا ا
الذي يكون فد حقق الفوز لثاني تواليا بعد
االول عـــلى حــســـاب الــكــرخ وإبـــعــاده  عن
الــــصـــدارة  والــــرابع في الــــدوري قـــبل ان
يحـدث التـحول  وسط الـنتائـج التي جاءت
ـــصــلــحــته قــبل ان تـــنــجح عــنــاصــره في
طلوبة  عبر هدفي محمد حتقيق النتيجة ا
حـسن  وامـيـر صـبـاح  مـحـقـقـا كل الـفـوائد
الـتي اتت من خالل مـبـاراة لـعـبـهـا الـفـريق
خـــارج مــواقـــعه وهـــو االهم فـي االمــر ألنه
عكس حالـة التوزان في حتقـيق النتـيجت

. األخيرت
جنح الــوسط في جــمـيـع تـفــاصـيـل الـلــقـاء
حــيـث الــفـــوز والن الـــعــبـــرة تـــبـــقى دومــا
بالـنتـيجـة التي حـرص الالعبـ العودة به
ـوقف كما امام احلاجـة الكبـيرة لتـحس ا
جنـح لــفــريق في حتــســـ مــوقــعه بــشــكل
واضح ويـــضع قــدمه وسط الـــصــراع عــلى
الـصـدارة والـوصـول الـيـهـا بـعـدمـا تـعززت
ثــقـــة الالعــبــ من حـــيث االداء اجلــمــاعي
وجتاوز الهفـوات الدفاعية والـسيطرة على
األمــور بــشــكل واضح كــمــا ســهل الــفــريق
ــــهــــمـــة وجنح فـي ادارة مـــســــار األمـــور ا
مـستـفـيـدا من صـحوته عـنـدمـا أضاف ست

نقاط لرصيده مواصال صحوته.
ــوقع وتــامـل ادارة الــفــريق ان يــنـــعــكس ا
احلــالي عـلى واقـع الالعـبــ في مـواصــلـة
واجهات قنع  امـام قادم ا االداء اجليد  وا
عـلـى عـكس مــا يـجـري لــلـنــجف من تـراجع
واضح بــعـد خــسـارة الــطالب  في اجلــولـة
ذاتها  ليتذيل القائـمة بنقطت   في الوقت
ـكــانه الـثـالث عـشـر  الـذي بـقـي الـبـحـري 
بــخـمس نـقــاط  مـتـلـقــيـا اخلـسـارة لــثـالـثـة
تــوالــيــا من الــكــرخ والــســمــاوة  والــوسط
والرابـعة في الـدوري قبل ان تـبدا مـواجهة
مـشـاكـل الـنـتـائج لــتي اخـذت تـضـربه   في
مواقعه وخارجها لكن ان تخسر في ملعبك
امر  يتطلب التـوقف جديا حول اخلسارات
التـي  لم يقـدر على تـغـيرهـا  قـبل ان يظـهر
كن تأثيـر نتـائج مباريـات االرض التي ال 
الـتـفريط بـهـا بـهذه الـطـريـقة مـا يـؤكـد مرة
هـمة  على العـبي  البحري اخرة صعـوبة ا
الـذين اسـتـمـروا في جتـرع مـوجـة الـنتـائج
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وانتهت مـباراة الزوراء والكـرخ بتعـادلهما
رور بـالنتـيجة بهدف  عـندمـا فشل االول  ا
التي تـقـدم بهـا على حـسـاب الكـرخ  عنـدما
اخــفـق  في احلــفــاظ عــلـى  تــقــدمه بــهــدف
الالعب عالء عــبــاس من ضـربــة جـزاء د53
وبعد  اربع دقائق عنـدما تمكن العب الكرخ

بغداد - الزمان
ــغــربــيــة ــمــلــــــــــكــة ا غــادر الالعـــــــب الــدولـي الــســابق نــشـــــــــأت أكــرم إلى ا
للـمـشـاركـة في مـــــــبـاراة اسـتـعـراضيـة وديـة يـشـــــــارك فـيــــــــهـا عـدد من جنوم

العالم.
ـغرب ـبـاراة التي تـأتي على هـامش احتـفاالت ا وتلـقى أكرم دعـوة للـمشـاركة في ا
سيرة اخلضراء في السادس مـن تشرين الثاني. وسيكون ملعب “الشيخ بذكرى ا
ع جنوم األغضف ”في مدينة العيون مسرحا للمباراة التي ستجمع مجموعة من أ

ي بالعرب واألفارقة. ستديرة ”العا “ا
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مــــوفــــد االحتــــاد الــــعــــراقـي لإلعالم
الرياضي

ـؤتـمـرات  اخـتـتــمت في قـاعــة ا
في الـعاصـمـة التـونـسيـة تونس
فعالـيات بطولـة الفئات الـعمرية
ـشاركـة مـنـتـخـبات لـلـشـطـرجن 
الـــــــــعـــــــــراق وتـــــــــونس واألردن

وفـــلــســـطـــ ولــيـــبـــيــا وعُـــمــان
ــغــرب واجلــزائــر واالمــارات وا
والـيـمن وتـمـكـنت الالعـبـة سارة
مـسـعـود (دون عـشـرين عـام) من
احلـصـول عـلى الـوسـام الـذهبي
فــيــمــا حــصــلت الالعــبــة ســالي
عـــــبـــــاس (دون  18عـــــام) عـــــلى
الــوســام الـــذهــبي أيــضــا ونــبــأ

ســـــــامي (دون  16عــــــام) عــــــلى
يـداليـة الفـضيـة وطيـبه مهدي ا
(دون  12عــــام) عــــلـى الــــوســـام
الـفـضي وأخـيـرا زيـد عالء (دون
 14عــام) حـــصل عــلـى الــوســام

البرونزي.
ركـز الرابع بـعد الـعراق احـتل ا
مـنـتــخـبـات اجلــزائـر واالمـارات

وتــونس. مـدرب الــفـريق مــحـمـد
احمـد إبراهـيم قال: ان الالعـب
وخـاصه الــرجـال لم يـوفـقـوا في
احلـــصــول عــلـى نــتــائـج جــيــده
ألســــبـــــاب عــــدة مـــــنــــهـــــا قــــلــــة
الـتخـصيـصات الـتي قيـدت عمل
االحتاد خـاصة في زج الالعـب
ومــعـســكـرات خـارجــيـة من اجل
مــواكــبــة الــتــطــور الــواضح في
العـالم وارى ان الالعب العراقي
لديه إمكانات عالية لكنه يحتاج

الى معسكرات خارجية. 
الالعـــبــة ســـارة مــســعـــود الــتي
حــصـلت عـلى الــوسـام الـذهـبي.
قالت: ان جهـود االحتاد وجهود
ـدرب وحــرصـنــا عـلى الــلـعــبـة ا
اثـــمــــرت عن حــــصـــولـــنــــا عـــلى
الـوســام الـذهـبي ولم تـأتي هـذه
الـنـتـيجـة عن طـريق الـصـدفة او
ضــــربـــــة حظ بـل جــــاءت بـــــعــــد
حــرص ومـتــابـعــة وبــحـمــد الـله
حتــقق طـمـوحي وحــصـلت عـلى
الــذهب في حــ قــالت الالعــبــة
سالي عـباس الـتي حصـلت على
الــــوســــام الــــذهــــبي أيــــضــــا ان
ـعـلومـات التـي حصـلت عـليـها ا
في مــجــال الـــتــدريب واحلــرص
واالســـتــفـــادة من كل مـــعــلـــومــة
صغيرة كانت او كـبيرة أسهمت
بــشــكل مــبــاشــر حـصــولي عــلى

الوسام الذهبي.

شــــارك احلــــديث الــــســـادة رئــــيس
ـشـجـعـ وجـعـفـر مـحـمـد رابـطـة ا
رئيس رابطـة االتراس حيث حتدوا
عـن عـــدم رضـــاهم عــــمّـــا يـــدور من
مــنـغـصـات وقـلـة الـدعم والـتي كـان
لـهـا اثـرا سـلـبـيـاً عـلى أداء الـفـريق
ونـــتـــائـــجـه خالل هـــذه الـــفـــتـــرة 
ـتـواصل إليـجاد والـبـحث اجلاد وا
ستمر ناسبـة والضغط ا احللول ا
عــلى حــكـومــة احملــافـظــة بــوجـوب
هم في فصل ا مكن لـهذا ا تقد ا
احملـافـظـة وهـذا بــاسـتـطـاعـتـهم إن
ـصلـحـة الـعـامة . أرادوا تـفـضـيل ا
ــوسم الســيــمــا أن الــفــريق خالل ا
الــكـروي الــســابق واحلــالي ســجل

شاركة حضورا مشرفا ب الفرق ا
وهـــو يــضـم العــبـــ مـــجـــتــهـــدين
وبــأشــراف كــادر تــدريـبـي مــتـطــلع
لـــــلــــفــــوز رغـم إمــــكــــــــــــانــــاتـــــــه

تواضعة !  ا
فــكـيف بــالـفـريـق إذا وجـد من يـقف
ـؤكـد أن يـشق مـعـه ويـدعـمه فـمن ا
طـريقه بـنـجاح لـيحـتل مـركزا يـليق
به وبـتـأريـخه الـعـريق  وكـلّـنـا أمل
أن يلـقى ما تـطرّق إلـيه اجلميع من
ــصـلــحـة أمـور تــصبّ في بــودقـة ا
الـــعــامـــة لــلـــمــحــافـــظــة صـــاحــبــة
ــردودات اإليـــجــابــيــة عـــلى عــمل ا
ــــســــؤولـــ فـي الــــســــلــــطــــتـــ ا

التشريعية والتنفيذية .
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شارك للفئات العمرية بالشطرجن جانب من الوفد ا

صدم الـوسط الكـروي باالنـهـيار الـسريع لالعـبي فـريق نادي الـنفط خالل
دقــائق الــشـوط الــثــاني من مــبــاراته الــتي جــمــعــته بــفــريق نــادي الـهالل
ـعـروفة بـكـاس زايد السـعـودي في إطـار بطـولـة االنديـة الـعربـيـة االبـطال ا
لألبطال حـيث تلقى خالل شـوط واحد ثالثة اهـداف اضافة لـهدف السبق
ـبـاراة بربـاعـية الذي حـقـقه الفـريق الـسـعودي في الـشـوط االول لتـنـتهي ا

ة للفريق العراق.. مؤ
وباتت الـصـعوبـة والـعودة لـلمـبـاراة من خالل جـولة االيـاب التـي ستـجري
فتـرض حيث تكتنف اجواء الفريق نهاية الشهر احلالـي في ملعب النفط ا
ـهمـة الـتي تـشكل الذي عـابه خالل جـولـة الذهـاب جتـريـده من االسلـحـة ا
ان بـالتعادل بـاراة كأضعف اال واصلـة صموده ألنهـاء تلك ا دفعا قويـا 
ـباراة وابقائهم السلبي رغم تسـيد العبي الفريق الـسعودي اغلب دقائق ا
قـابل اي خلط دفـاع الـنـفط في حـالـة اسـتـنـفـار تامـة دون ان نـلـمس فـي ا

ا تشكل فارقا ملموسا في اداء الفريق العراقي.. صحوة هجومية ر
ولم تكن الـنتـيجة الـكبـيرة الـتي مني بـها الـفريق الـنفطي مـستـغربـة للـغاية
لكون فالرهبـة بدت على العبي الـفريق حينـما واجهوا العـب محتـرف  
من اخلــبــرة  واالحـتــرافــيــة الــشي الــكــثــيـر فــضال عـن اخـتـالف االجـواء
ـقـارنة بـ العـبي كلـتـا الفـريـق فـالفـريق الـنفـطي بـدا واكنه النـفـسيـة  با
ـهـاجـم مـحـمـد داود حـتى انه لـعب مـجـرد من اسـلـحـتـه بـغـيـاب  الالعب ا
تـلك احلس الهجومـي  او من اجل تشكيل بدون االستعـانة براس حـربة 
ـرمى السـعـودي فيـمـا بدا  لـعب الفـريق الـعراقي خطـورة مـلمـوسة عـلى ا
معتمدا بشكل رئيسي على طلعات الالعب الشاب مازن فياض حيث ظهر
هذا الالعب كالقلب النابض الذي يضخ الدم في اوردة الفريق لكنها تبدو
موصـده بغـياب الـتفـاعل االيـجابي في تـرسيخ الـلـعب الهـجومي او  انـهاء
تلك الـهـجمـة بـالصـورة الـتي ينـبــــــــغي تمـتـينـهـا بالـتـركيـز الـعالي لالعب

العراقي ..
ـبـاراة حـتى قبل ان وهنـالك من قـال بـان فـريق الـنفـط دخل خاسـرا تـلك ا
ا شكل ـتلكه فريق الهالل والذي طا تنطلق بسبب الربة من االسم الذي 
ابرز االندية الـعربيـة القادرة عـلى حتقيق الـكؤوس والبـطوالت  لذلك غابت
مكـنة من  جـراء حتقـيق الفوز او ـفاجـأة ا بالفـعل اي  تطـلعـات لتحـقيق ا
باراة االياب التي ستجري باراة بالتعادل  على اقل تقدير انتظار  انهاء ا
العب الــعـــراقي من اجل تــوظــيـف عــامــلي االرض واجلــمــهــور  في في ا
ـكنة  اال ان  تطلعـات حتقيق  نتيـجة ايجابية  في حتقيق نتيجـة ايجابية 
جولـة الـذهاب تالشت تـمـاما وبـرزت فواصـل من غيـاب االنـسجـام بل بدا
على الالعـبـ  خالل دقـائق الشـوط الـثانـي  انهـيـارهم التـام حـينـمـا  برز
دافع مشهـد حتقـيق الهـدف الثالـث جراء نيـران صديـقة من خالل رغـبة ا
ـمرورة مـن ضـربـة ركنـيـة لـتـدخل مـرمـى احلارس الـنـفـطي ابـعـاد الـكـرة ا

وسط ذهول وحسرة الالعب ..
ــنـاســبـة وعـدم ـهــمـة وا ـقــابل كـان عــلى الـنــفط اســتـثـمــار بـدايــته ا في ا
االستـسالم لـليـأس جـراء  ضربـة اجلزاء الـتي سـنحـت للـفريـق السـعودي
ن وجدوا في الشـوط االول والـتي فتـحت شـقا كـبـيرا بـنـفوس الالعـبـ 
ـبـاراة بــنـتـيـجــة الـتـعـادل قــد تالشت تـمـامـا  دون ان ان امـالـهم بــأنـهـاء ا
تلكـوا  معطيـات مطلوبة لـلعودة من جديـد للمبـاراة وسط ضغط هجومي
بـاراة  في مـنطـقة وتسـيـد كامل لـفريـق الهالل  حـيث لـعب اغلب فـتـرات ا
دفاع الـنفط  مع غـياب احلـلول لـدى العبي االخـير سـواء بانـتهـاج اسلوب
الـتــسـديـدات مـن خـارج مـنــــــــــطـقــة اجلـزاء او   الــتـزام الـســرعـة بــبـنـاء
ـا  لــو افـلـحت  كــون االنـدفـاع اصــبح سـمـة ـرتــدة  الـتي ر الـهـجــمـات ا

الفريق اخلصم ..
عـمومـا انـتـهت جـولـة الـذهاب بـنـتـيـجـة كـبيـرة  لـصـالح الـفـريق الـسـعودي
حتدث ازائها احمللـل والنقاد بـوضع  فريق الهالل لكلـتا قدميه في الدور
ـونـتـادا الـتـالي  دون وجـود مـؤشــرات لـدى فـريق الـنـفط من حتــقـيق الـر
ـلـعب الهالل في طـلـوبة وقـلب الطـاولـة على الـفـوز الكـبـير الـذي حتقق  ا
السـعـوديـة  من اجل اثبـات قـدرة الالعب الـعـراقي  واسهـامه في تـشـكيل
ـفـاجـأة دون االسـتـسالم لـكل الـهـواجس الـتي تـنـشـاهـا  نـتـيـجـة وصـنع ا
باراة الـسابقـة وقدرة الالعبـ احملترفـ ومهاراتهـم التي استـعرضوها ا
ـبــاراة الــسـابــقـة فــقــدرة الالعب الــعـراقي تــبـدو خالل ا
ـضي قـدمـا مـطـلـوبــة من اجل الـعـودة  لــلـبـطـولــة  وا
ا حـققه فريق لتسـجيل فـرح عراقي  اخـر يضـاف 
نادي القوة اجلويـة حينما ظـفر للمرة الـثالثة بكاس

االحتاد االسيوي ..
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متاز lł«dð∫ فريق الزوراء يتراجع عن صدارة الئحة الترتيب في ا
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عــقـــدت الــهــيـــئــة االداريـــة لــنــادي
الديوانيـة الرياضي اجتمـاعا مهماً
ـــشــجـــعــ و بــحـــضــور رابـــطــة ا
ورابطـة االتـراس و االعالم  والذي
أدارَه السيد حميـد نعمة احلمداني
رئــيس الــنــادي حــيث حتــدث بــألم
وحـســرة حــول الـعــديــد من االمـور
ـهمـة والـتي تصب في الـرياضـيـة ا
خـدمة كـرة احملافـظـة التي تـخوض
أهم مــنــافــســات الــدوري الــعــراقي
متاز وهي تعاني من عدم متابعة ا
ودعم حـــكـــومــــة احملـــافـــظـــة عـــلى
بشقيّها التـشريعي والتنفيذي على
ــــتــــابــــعــــة اجلـــادة و الــــرغم من ا
الــــدؤوبـــة من قــــبل أعـــضـــاء إدارة
الــــنــــادي الـــتـي وصـــلـت الى حـــال
مأساوي  لعدم وجود من يستجيب
الى مـطالـيـبـهـا  والـتـقـصـيـر الذي
عـلى مـا يـبـدو مـتـعـمـدا ومـقـصـودا
بـــحقّ كـــرة احملــافـــظــة الـــتي يــقف
وراءها جمهور غـفير ذلك اجلمهور
الذي يُشار له بالبنان على مستوى
الـــكــــرة الــــعــــراقــــيـــة بـل وجــــدنـــا
االمتـعـاض من قبل الـبعض مـنهم 
وأضـاف احلـمـداني ان هـنـالك فـرق
تـابـعـة لـلـمـحـافـظـات اجملـاورة مثل
النجف والـسماوة تالقي دعـم كبير
ومتواصل ومتابـعة جادة وحضور
مـــشـــرف مـن قـــبل مـــســـؤولي تـــلك
احملــافـظـات . وتــداخل في احلـديث
أعضاء الـهيئة االداريـة حيدر جابر
ومـثنى عـبد الـرزاق وعـبد احلـس
كــر  وقـــد ركــزوا عــلـى الــضــغط
ـســتـمــر عـلى حــكـومـة احملــافـظـة ا
ــفــتــرض ان تــكــون الــتي هي من ا

ــتـ لـدعم الــداعم االول واجلـدار ا
كــرة احملـافــظــة في الــتــصــدي لـكل
ـشـاكل الـتي يـعانـي منـهـا الـنادي ا
ـا وجـد االن والزال عـلى الــعـكس 
مـوجـودا من عـدم رعـايـة احملـافـظـة
المــاديـــا والمـــعــنـــويـــا  كــمـــا اكــد
األعـضــاء عن دعـمــهم الالمـتــنـاهي
والوقوف خلف كل من يـستطيع أن
يــســعى لــتـــقــد الــعــون لــلــنــادي
لــتـوفــيــرأبـسـط احـتــيــاجـاته خالل
الفـترة احلالـية كـون الفريق يـتطلع
إلعـــادة اسم احملـــافــظـــة ريــاضـــيــا
صاحب الـتاريخ الـعريق في جـميع
ـسـتـوى احملــافل الـريـاضـيـة عـلى ا
الـقـطــري والـعـربي والــدولي  كـمـا

ادي ادارة فريق الديوانية الكروي يطالب بالدعم ا


