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الــــلــــعب  امــــام الــــزوراء لـه أهــــمــــيـــة
اسـتـثـنائـيـة والن التـغـلب عـلى الزوراء
ــتــوقع ان ســـيــكــون بــاألمــر الـــرائع  ا
يـــصـــنـــعه الـالعـــبـــ  عـــبـــر الـــظـــهــر
ـطـلـوب والـلـعب بـطـريـقة ـسـتـوى ا بـا
ـقــاومــة واحلـد من مــهـارات مــنــتـجــة 
العــبي الــبــطل  الــتـي تـتــطــلب الــلــعب
ــدرب ســيــدفع بـــتــركــيــز وقـــوة  وان ا
بـالالعبـ الى االداء الدفاعي  من اجل
اخلــروج بــالـــتــعــادل والــنــقــطــة الــتي
سـيكـون لـها تـأثر وفـاعلـية عـلى موقف
الـصنـاعات مع انه سيـلعب بطـموحات
ـكن ان يـخـرج بـه اذا ما الـفـوز الـذي 
لـــعب بـــصـــحــوة وجتـــانس وخـــطــوط
فـاعـلـة  قـادر في الـسـيـطـرة عـلى الـكرة
امــام مـهــارات  عـنــاصـر الــزوراء الـتي
تـــعـــد األفــــضل بـــكـــثـــيــــر مـــنـــهـــا الى
ــنـعــهم من الــصــنــاعـات لــكن هــذا ال 
مــجـاراة الــبـطل وإجــبـاره عــلى جتـرع
اخلـــســـارة   حتت انـــظـــار جـــمـــهــوره
ـتـوقع ان يـحضـر بـكـثرة رغم الـكـبـير ا
شــدة الـبـد الن االمـر يـتـعــلق بـتـحـقـيق
ـرور لألمام  والـبحث نـتـيجـة الفـوز وا
عـن الـفـوز لــلـمـوقع االول  الــذي اعـتـاد
ــواسم  ويـظـهـر اجلــلـوس   به اغـلب ا
ــهــمــة الــتي ــرشـح الــقــوي حلــسـم ا ا
مـؤكـد سـتـخـضع لتـوجـيـهـات اوديـشو
فـي اخـذ االمــور عـلى مــحــمل اجلـد من
اجـل  اخلـروج بــكـامل الــعالمــات الـتي
يـخطط لهـا الصنـاعات   للـخروج بأهم
ـوسم ولـو ـرحــلـة االولى   وا نــتـائج ا
ان الـــفـــريق كـــان قـــد حـــقق اكـــثـــر من
ا تذكره وسم االخير  ر مـفاجئة في ا
مـن اجل  تــــكـــرارهــــا وان تـــأتـي عـــلى
حـساب الـزوراء  الذي يـجد نـفسه امام
ـــكن الـــتـــفـــريط الـــفـــرصـــة  الـــتي ال 
بــنــقــاطـهــا  عــبــر قـوة الــهــجــوم الـذي
ـهند وعالء اسـتعـاد دوره عير جـهود ا
 مـن خالل دعم خط الـوسط الـذي يـبدو
جتــاوز مـشـاكـل الـسـيــطـرة والـربط مع
الــدفــاع والـثالث تــعـمـل بـشــكل اخـذت
ـهـمـة من عــدة جـوالت سـابـقـة تــخـدم ا
ويـظهر افضل من حيث الـهجوم عندما
سـجل  18ومـن حيـث الـدفـاع بتـلـقي 9
وحـقق الـفوز في  7مـباريـات والتـعادل
ــيــنـاء بــأربع وخــســارة واحــدة امـام ا
الـبـصري  فـيمـا لعـب الصـناعـات نفس

يــشــعــر بــاالســتــقــرار الــذي  يــؤمن له
نـتيجة الـيوم التي اظهر فـيها الفوارق
كـبيرة   للبطل الـذي كان قد تغلب على
ــوسم األخــيـر ــنــافس مــرتـ  في ا  ا
لـكـنـهـا تـبقى مـبـاراة خـاصـة  جلـهورة
واالمـل في ان يـــقــوم الالعـــبـــ بــأداء
ـطـلـوب وتـخطي واجـبـاتـهم بـالـشكل ا
عــقــبــة في كل االحــوال لم تــكن ســهـله
بــعـــد انــتــفــاضــة الـــفــرق الــصــغــيــرة
ومـــحــاولـــة تـــغــيـــر االمــور بـــاالجتــاه
الـــصـــحــيـح الـــذي ال يــريـــد اوديـــشــو
اخلــــروج عـــنه  امـــام الــــصـــراع عـــلى
ـوسم االول  والدفاع الـصدارة  هدف ا
عن الــلـقب الـشــغل الـشـاغـل لـلـنـوارس
ــطــالــبـة بــالــتــحـلــيق مـن خالل اخـذ ا
االمـــور عــلى مـــحــمل اجلــد كـــمــا كــان
الــظــهـــور عــلــيه امــام نــفط  اجلــنــوب
االخـتـبـار   الـذي حـقق اكـثـر من فـائدة
ــيــدان مــا اهــمـــهــا ان الــفــوز خــارج ا
تلك يـعكس  قوة وقدرة الفريق الذي 
خــطـــوط تــصــاعــد  مــســـتــواهــا  قــبل
ــهـنــد عــبـد الــرحـيم الــظـهــور اجلــيـد 
ـتواصل مـا زاد من قوة والـتـسجـيل  ا
الــهــجــوم احــد اهم أســلــحــة  الـفــريق
ـطالب بالتعامل بشكل فني وجيد مع ا
نـافسـ للـنيل مـباريـاته امـام  رغبـة ا
مـــنـه عـــلى مـــخـــتـــلـف تـــســـمـــيـــاتـــهم
وعــنـاويـنـهم لــكن الـزوراء يـأمل في ان
يـــتــــواصل عـــبـــر عــــنـــاصـــر اخلـــيـــرة
ــبــاريــات الــتي والــواعــدة مع  قــادم ا
بـاتت تشكل التحدي  لكن الزوراء اخذ
ــجــمــوعــة تــؤدي مــبــاريــات يــلــعـب 
ـنافـسة عـلى الصدارة نـاجحـة   امام ا
ـر لــهـا الـيــوم اذا مـا سـقط الــتي قـد 
اجلـوية امام الكرخ والشرطة امس من
احلــدود والن الـزوراء فـريق هـو االخـر
مــتــكـامـل ويـؤكــد دوره في الــدفـاع عن
الـــــلـــــقب مـن خالل مـــــا مــــوجـــــود من
الالعــبـ  ومــصـيـر الــفـريق بــأيـديـهم
ويـقـدرون االمـور   الـتي ال تـخـتلف من
مـباراة ألخـرى بعـيدا عن مـواقع الفرق
الـتي كـلهـا تلـعب بطـموحـات النـتيـجة
االيـجـابـيـة وال تـريد ان تـتـرك الـفـرصة
عـنـدمـا تـأتي  وهـو مـا يـأمل الـقـيام به
الــصـنـاعــات الـذي تـعــثـر في اجلـوالت
األخــــيـــرة ولم يــــكن له تــــأثـــيــــر عـــلى
نافسات بعد عدة نتائج متدنية  لكن ا

الـتفـاهم واالداء واالندفاع  وطـموحات
الـعودة للقمة وألنه كـسب رهان الكثير
من مـبـاريات اجلـوالت االخـيرة عـنـدما
تــغـــلب عــلى مــيــســـان وقــبــلــهــا عــلى
الـكهرباء  والصـناعات  ونفط اجلنوب
 والـطالب  ويسـير بـاالجتاه الـصحيح
واجهة اجلوية ويـكون قد اعد  العـدة 
ـنتظرة منه ألثبات وحتـقيق النتيجة ا
انـه فــريق قـــوي وقــادر عـــلى تـــلــبـــيــة
طـموحات ادارة شـرار حيدر في الـبقاء
مــنــافـــســا  يــشــار له وســيــكــون امــام
االخــتـبــار احلـقــيـقي ومــؤكـد  يــسـعى
ـواصلة جنـاحاته   عبـر جتاوز بوابة
اجلــــويــــة الــــتي اهــــتــــزت فـي اآلونـــة
االخـيـرة  وتـظـهـر الـفـرصـة لـلـكـرخ في
ان يـــلــعب بـــأريــحـــيــة بــعـــيــدا عن أي
ـسـتـوى الـفـني ضـغــوطـات وألنه في ا
الـعالي والـذي استـمر يقـدم مسـتويات
جـــيــدة مــنـــحــته مـــشــاركــة الـــشــرطــة
الــصـدارة ويـنـشـغل تــفـكـيـر  الالعـبـ
بــالـنـتــيـجــة الـتي قـد تــمـنــحه الـعـودة
لـلصدارة مـباشرة  وهم  في ثقـة عالية
بــفـــضل مــا حتــقق مـن نــتــائج جــيــدة
مـنـحت الـفريق  الـسـمـعة الـتي يـتـمتع
بـهــا  اسـوة  مع  الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة
عــنـدمـا اسـتـمـر يــرفع شـعـار الـتـحـدي
بـوجــهـهـا  خـصـوصـا في  لـقـاء الـيـوم
والـــتــــطـــلع الهم فــــوز خالل الـــفـــتـــرة
احلــالـيـة  ومـواصـلـة  الــسـيـر بـطـريق
الــنــتـائـج  الـتي تــغــيــرت كـثــيــرا عـلى
خاوف شديدة اجلـوية الذي سيلعب 
ألنه أي نـتـيـجـة اخـرى غـيـر الـفـوز  قد
تـنـعكس  عـلى مـهمـة  بـاسم قاسم  اذا
مــا تــمـكـن  احلـدود تــكــرار سـيــنــاريـو
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وســيـكـون الـزوراء ثــالث الـتـرتـيب 25
في مــهـمـة  مـنـاسـبـة عـنـدمـا يـسـتـقـبل
ــوقف الــصــنــاعــات  11 رابـع عــشــر ا
وكــله امل في احلــفــاظ عـلـى مـســتـوى
هم على الـنتائج بـعد العـودة بالفـوز ا
حــسـاب نـفط اجلــنـوب وبـكـل الـفـوائـد
وقع الثالث ـثلة بنـتيجة الـذهاب وا
يناء واخـر تعادل وتـعويض نكسـة ا
طـلوبـة ذهابـا بعد  مـحقـقا الـنتـيجـة ا
الـفـوز عـلى الـوسط كمـا تـدارك حـالتي
ـا تــعـثـره امــام الـنــفط والـطالب   ور

فـي بــدايـــة الـــدوري قــبـل ان يــتـــراجع
بسبب تعثراته الغير متوقعة  وبسبب
االخـطاء الدفاعيـة التي  يكون قد وقف
عـندها بـاسم قاسم الذي اختـلفت عليه
االمـور عــنـدمـا يـكـون مـطـالـبـا بـقـيـادة
الــفـريق والـعـودة لـســكـة االنـتـصـارات
والـسـعي  لـلـتـعـويض في مـهـمـة غـاية
في الـــصــعــوبــة عــنــدمــا  يــكــون امــام
درب سيحذر مـنافس قوي   مؤكد ان ا
ــواجـهــة عــبــر تــقـد عــنــاصــره من ا
ـــســتــوى والـــلــعب بـــقــوة وتـــركــيــز ا
والـــتــعــامل مـع الــفــرص كــلـــمــا امــكن
وكـان لـسان حـال الالعـب واجلـمـهور
يــقـول عـلـيـنـا الــفـوز ألنه المـجـال بـعـد
لـفـقدان  الـنقـاط بالـطـريقـة لتي انـتهت
غـليـها مـباريـاتنـا  االخيـرة  خصـوصا
امـام النجف  والـتعادل الصـعب بعدما
ـتـنــاول الـضـيـوف كــانت  الـنـتـيــجـة 
قــبـل ان يــواجه  الالعــبــ انــتــقــادات
جـمـهـورهم  الـذي لم يتـوقع ان تـتـغـير
االمـور بـهذه الـطريـقـة  ويتـأثر الـفريق
بـنتائج االرض وخارجها رغم ما يضم
من العــبــ واسـمــاء تـتــمـتع اغــلـبــهـا
ــهـارات فـضال عن حـالـة االنـسـجـام بـا
عـبر اللعب سوية من اربعة مواسم مع
ــدرب تــقــريـبــا الــذي ســيــقـود نــفس ا
اجلــويـة الـيـوم حتت انــظـار جـمـهـوره
الـذي ال يـقبل اال بـالفـوز الـذي سيـكون
مـعنوي  وقد يبـقى بنفس مكانه اذا ما
تـغـلب  الـزوراء عـلى الـصـنـاعـات وهو
ـتـوقع   وحـتى في حال فـوز اجلـوية ا
لن يـــتـــقــدم لـــلــصـــدارة بــســـبب فــارق
االهـداف التي يـتمتع بـها الشـرطة لكن
ـهم العـودة للـنتـائج االيـجابـية  امام ا
مــهـمـة خـطـرة يـدركــهـا جـهـاز اجلـويـة
الـفني الذي يـعلم  طبيـعة االمور  التي
تــتـطــلب الـتــركـيــز عـلى نــوعـيـة االداء
وإقـناع  األنـصار  عبـر تامـ النتـيجة
والـعودة للمزاحمة على الصدارة   الن
غـير الفوز سيبتـعد عنها والن الشرطة
 الزال يـتقدم خطوات لألمـام ما يجعله
ـسكا بـها  امام مـخاوف تقـدم الكرخ
ـتـألق الذي عـبـر لـقـاء الـيـوم الـفـريق ا
يز  ونتائجه واصل مـبارياته بشكـل 
شــاهــدا عــلى قــدرات عــنــاصــره الــتي
تـــخـــطط مـع كـــر ســـلـــمـــان إلفـــســاد
ـرور بـسالم  في ظل حـالـة االجــواء وا
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تـــتــواصل الــيـــوم مــبــاريـــات اجلــولــة
الــثـالـثــة عـشــرة من مـسـابــقـة الـدوري
ـــمــتــاز بـــكــرة الـــقــدم عــنـــدمــا  اربع ا
مــبــاريــات  ثالث مــنــهــا بــالــعــاصــمــة
والرابعة في البصرة ومهم ان  يستمر
الـدوري  بـهـذه الـطريـقـة واالنـتـقال من
ـا ــبـاريـات اسـوى  جــولـة ألخـرى بـا
يـجـري في  االحتـادات االكـثر تـنـظـيـما
وتـــقــدمــا من حــيـث اقــامــة الــدوريــات
عـنـدمـا جند الـدوريـات األوربيـة تـلعب
فـي اجلـولــة اخلــامــسـة عــشــرة  وهـذا
سـابـقـة التي عـمل مـهم جـدا  لـلجـنـة ا
لالن تسير االمور بشكل واضح وتلقى
تـابـع من خالل  اهـتـمام  الـفـرق  وا
باريـات  بأفضل طـريقة وهو تـمشيـة ا
ـطلـوب في ان تسـتمـر العـملـية حتى ا
نـهـايـة الـدوري بـوقت مـخـتـلف  تـمـاما
وسم االخـير عن سـابـقاتـها واخـرهـا ا
والـضــجـة  الـتي خـلـقـهـا بـسـبب طـول
فـــتــرته  واالمل في ان تـــنــجح جــهــود
الــــكل  االحتــــاد والــــفـــرق واجلــــهـــات
الـسـاندة لـلـوصول بـالبـطـولة لـلـنهـاية
ــطــلـوبــة  في جتــاوز كل مــتـعــلــقـات ا
تـلكـئة وما سـببـته من توتر ـواسم ا ا
حـاد بـ الـفـرق واالحتـاد نـفـسـه الذي
ــرة جـــادا  في حتـــقــيق يـــبــدو هـــذه ا
تـــنــظــيـم مــســابـــقــة بــكـل مــا تــعـــنــيه
الـكـلمـة.كمـا شـهدت مـباريـات اجلوالت
ـواقع األخــيـرة   تــغـيــرات من حــيث ا
بـاريات من الـنتائج بـعدمـا تخلـصت ا
ــتـأخـرة الــتـقـلــيـديــة وظـهـور الــفـرق ا
بـــســرعــة في هـــذه األوقــات مــا تــركت

ستوى العام للدوري. اثارها على ا
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بـاريات الـيوم  عـندمـا  يشـهد وعـودة 
مـلعب الشعب اهم ابرز لقاءات اجلولة
 بــ اجلــويــة الـرابع  24والـــوصــيف
الـكرخ   27والـلذين سـيلـعبـان بظروف
ــجـمـوع مــتـشــابه حـيـث الـتــسـاوي  
األهــداف  لـكن احلــالـة الــفـنـيــة افـضل
لــلــكـرخ مــنه لــلـجــويـة   الــذين فــقـدوا
ــبــاريــات األخــيـرة الــســيــطــرة عــلى ا
عـندما تعادلوا ثالث مرات مع الشرطة
ـينـاء وقبلـها الـسقوط من والـنجف وا
احلـــدود وبــات عـــنــد مـــطــامـع اقــرانه
وابـتعد عن اخلطورة التي كان يقدمها
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قـال العب نـفط عـبـادان اإليـراني كـرار جـاسم إنه ال يـسـتـطـيع الـتـعـاقـد مع أي نـادٍ عـراقي
قبل. اآلن حيث أن عقده احلالي مازال ساريًا حتى آيار ا

وأوضح جاسم في تـصريـحـات صحـفيـة أن إدارة نـاديه متـمسـكة بـخـدماته رغم الـعروض
التي تـلقاها.وأضاف أنه يقـدر عرض الزوراء الذي يعتـبره "زعيم األندية احملـلية وفخر لكل
ـثـله".وكـذلك أبـدى تـقـديـره لـعـرض نـاديه األم الـنـجف لـكـنه أبـرز ارتـبـاطه بـعـقد العب أن 
يتضـمن شرطا جزائيا.وحول عدم دعوته للمنتخب العراقي قال جاسم: "يكفيني أن اإلعالم
واجلمـاهـيـر يقـدرون قـيمـتي الـفـنيـة ويـطـالبـون بـضـمي للـمـنـتخب.. أمـا أنـا فـلن أتأثـر بـعدم

دعوتي وأركز على مسيرتي مع فريقي".
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متاز قدمة صراعا مريرا على مقعد الصدارة في ا Ÿ«d∫ تشهد فرق ا
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ويـــعــود فــريـق احلــســ ثـــامن عــشــر
ـلعـبه عنـدما يـستـقبل الـسلم  8نـقاط  
ـيناء البصري  العاشر   13وكله امل ا
إليـقاف نـزيف النقـاط  بعـد اخر فوز له
عــــلى الــــســــمــــاوة  الــــدور الــــســـادس
وتـراجع  بـشكل سـريع  ويـعاني الـيوم
ــاضي بــخــســارة من بــعـــدمــا الــدور ا
مـــلــعب الـــنــجف زادة الـــطــ  وفي ان
يـقوم الالعـب بـدورهم في مواجـهة لم
يناء بوضع افضل من تـكن سهلة الن ا
اصــحـاب االرض بــعـدمــا جنح بـفـرض
الـتعادل على اجلوية واخلروج بتعادل
جتـنب به  اخلـسـارة الـثالـثـة  ويـسعى
الســتــغالل الـوضـع  الـذي عــلــيه فـريق
احلـس عبر بذل اقصى اجلهود  ومن
اجـل فـرض الـســيـطــرة  والـتــعـامل مع
الـوقت كـمـا يـجب والـعـودة بـالـنـتـيـجة
االيـجـابيـة امام حـاجـة النـقـاط لتـعديل
ــركــز احلــالي  عــنــدمــا  يــكــون امــام ا
الـــفـــرصـــة الـــتي ال تـــعـــوض حتت أي
مــــســـوغ  واهــــمــــيـــة عــــودة الــــفـــريق

للمنافسات احلقيقية.

الــشــرطـة لــوحـدة يــلــعب لالن بــسـجل
نــظـيف ويـســعى لـلـبـقــاء به الى ابـعـد
نــقـطـة   فـيــمـا يـكـون حــسن احـمـد قـد
عـــالج  االخــطـــاء   الــتي دفـع الــفــريق
فـاتـورتـهـا بعـد ان كـان الـكل في الـنفط
ـنـون الـنـفس االنـتقـال لـلـبـصرة  في
عـبور النفط قبل ان تـأتي النكسة التي
تـتـطـلب إعـادة الـنـظـر بـطـريـقـة الـلـعب
وكيف تطبيقها من قبل الالعب الذين
 يـدركون اهمـية اللـقاء  واللـعب برغبة
لـلعودة باالنتصار الن االبتعاد  وتلقي
 الـنـتــيـجـة الـسـلـبـيـة االخـرى سـتـهـدد
مــــوقــــفه مـن قـــبـل احلـــدود والــــطالب
الحـقــ له بـقــوة  ويـعـني والــوسط ا
االبــتــعــاد  عن مــثــلث الــتــرتـيـب الـذي
مـضـى به مـوسـمـ كـمـا يـعـني ايـضـا
ـعـانـاة  اذا لم يعـود بـالـنتـيـجـة التي ا
يــخـطط له حـسن احــمـد وخـطف كـامل
الـعالمات بعـدما  غيرت نـكسة الطالب
ـدرب والــفـريق  الـذين االمــور بـوجه ا
يــرون مـنــهـا احــد اهم حــوافـز الــلـعب
لـلعـودة لعزف نـغمة الـفوز  امام مـهمة

لم تكن سهله.

ــبــاريــات  جنح مــرتــ وســقط عــدد ا
خـمـس مـرات ومـثـلـهـا تـعـادل  وسـجل

ثمانية وعليه ثالثة عشر هدفا.
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ويـنتـقل النـفط بالـترتـيب السادس 17
نــقـطـة  الى الــبـصـرة في مـهــمـة تـبـدو
صــعـبـة تــثـيـر قــلق حـسن احــمـد بـعـد
الــسـقــوط االول  امـام الــطالب عــنـدمـا
يــحل  الــفــريق ضــيـفــا عــلى اجلــنـوب
ـوقف   13االخـر الـذي حــادي  عـشـر ا
انــهـزم بــنـفـس مـلــعـبه من الــزوراء مـا
يــضع الــطـرفــ حتت ضــغط نــتـيــجـة
الـتعويض الـتي سيبـحث عنهـا  النفط
وامــكــانــيـــة حتــقــيــقــهــا عــبــر جــهــود
كن التقليل عناصره الواعدة التي ال 
ـــســــتـــوى الـــذي قــــدمـــته مـن  شـــان ا
اخلـــمــيس  عـــنــدمـــا انــدفـــعت لـــلــعب
الــهـجــومي وكـانـت حتـتـاج الـى الـدقـة
والــتـركــيـز وطـريـق الـهـدف الــذي بـقي
ـتـكررة حتت تـأثـيـر كـراتهـم اخلطـرة ا
الــتي احــتــاجت لــلــدقــة والن احلـارس
كن احلديث الطالبي كان بيومه  وال 
بـــعـــد عـن اخلـــســـارة الـــتي ابـــقت من


