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تـوج فريق الـنفط بـلقب دوري الـسلـة العـراقي للمـرة الثـالثـة على الـتوالي بـفوزه عـلى الشـرطة بـنتـيجة  70 – 88 في
اللقـاء الذي أقيم اول أمس السـبت بقاعة الـشعب ضمن سـلسلة نـهائي حسم اللـقب. وتمكن النـفط من حسم اللقب
بعد أن حـقق االنتـصار اخلـامس في لقـاءات سلـسلة "الـبالي أوف" مقـابل انتـصارين لـلشـرطة. وانـتهى الربع األول
بـتقدم فريق الـنفط بنـتيجة 18 – 24 وواصل النـفط تقدمه في الربع الـثاني كما وسع الفـارق في الربع الثالث بـنتيجة
صلحته بالربع الرابع. وتوج فريق الـنفط للموسم الثالث على التوالي بعد أن حقق 53 – 73 باراة   قبل أن يحـسم ا
ـصـلـحـته. واخـتـير العب االنـتـصـار الـثـالث عـلى التـوالي في سـلـسـلـة "الـبالي أوف" عـلى الشـرطـة لـيـحـسم الـلقب 
تميز عـلى مدار األرباع األربعة. وكان فريقا باراة ألدائه ا الشرطـة قتيبة عبد الله العب اخلبـرة كأفضل العب في ا

رحلة "البالي أوف" قبل أن يحسم النفط اللقب لصاحله بامتياز. متاز وتأهال  النفط والشرطة تصدرا الدوري ا
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ثـــأر فـــريق نـــادي الـــديـــوانــيـــة من
خــــســــارته االولـى مع فــــريق نــــفط

مـيـسـان بـتحـقـيـقه فوزا كـبـيـرا كان
يـنـتـظـره جمـهـوره بـشـغـف لـغرض
االرتـقــاء والـهــروب من فـرق الــقـاع

مـتاز في جـدول الدوري الـعـراقي ا
إثر تنـافس عدد كبـير من الفرق في
ـــبـــاراة الــتـي ضــيـــفـــهـــا مــلـــعب ا

الـديوانـية ضـمن اجلولـة اخلامـسة
رحلة الثانية للدوري العراقي من ا
مـتاز بكـرة القدم وادارهـا احلكام ا
احــمــد ذاري هــاني و جـاسـم كـاظم
ومــحــمــود سـمــيــر و حــامــد طـالب
ورعد سلـيم مقيمـاً للحكـام و جعفر
سـرحـان مشـرفـاً وحـميـد عـبد هالل
مـنــســقــا امــنــيــاً و احــمــد مــطـرود
مـنـســقـاً اعالمـيـاً وبــحـضـور سـعـد
ـان شــاكــر اخلــزعـلي عــضــو الــبــر
العـراقي وحيـدر عبـد احلمـزة نائب
رئـيس مـجـلس احملـافـظـة  وارتقى
مسـتوى فيهـا في كثيـر من االحيان
فعم بالندية متـاز ا ستوى ا الى ا
واالثارة وسيطرة ديـوانية واضحة
باراة على الرغم من معظم دقائق ا
أن  فريق نفط مـيسان قـد بكرَ في 
تـسـجـيل هـدف الـتـقـدم في الـدقـيـقة
بـاراة جاء  كـهدية من االولى من ا
قـبـل حـارس مـرمى الـديـوانـيـة لـيث
مـعن الـذي اخـطـأ الـتـوقـيت بـابـعاد
كـرة ســــهـلـة لتـجـد راسـيـة مـهـاجم
نــــفـط مـــــيــــســـــان الــــتـي اكــــمـــــلت
مـــســـــــــارهـــا الى هـــدف جـــمــيل 
وشــكل هـذا الـهــدف حـافـزا لالعـبي
فـريق الـديــوانـيـة الــذين ســـــنـحت
لـهم عـدة فرص سـهـلـة لم يحـسـنوا
اسـتـغاللــهـا بـالـشـــــــكل الـصـحـيح
كـان ابـرزها في الـدقـيـقة  14لالعب
الـــشـــاب احـــمــــد عـــدنـــان الـــذي لم
يــــســــتــــغل الــــكــــرة الــــعــــرضــــيــــة
الـســــــــــهـلة الـتي هيـأها له زمـيله
سـجـاد احــمـد لـتـمــر كـرته من قـرب

ـرمى نـفـط مـيـسان الـقـائم االيـسـر 
ـــــقــــــابـل وقف قــــــائـم هـــــدف فـي ا
الـديوانـية حـائال دون دخول الـكرة
الـقـوية الـتي سـددها العب مـيـسان
مـهدي عـانيت كـما شـهدت الـدقيـقة
ضــيــاع فــرصــة ســهــلــة لالعب 35
الديوانـية فالح عبد الـكر بعد ان
علت كـرته العارضـة بقـليل ليـنتهي
الــشـوط االول بـتـقـدم نـفط مـيـسـان
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دخـل الـديـوانـيـون الــشـوط الـثـاني
وهم عــازمـ عـلى حتـقـيق الـفـوز 
لــيــنــقل العــبــيه الــكــرات الــعــديـدة
تـواصلة الى فـعمـة بالـهجمـات ا ا
مــــلــــعـب اخلــــصم فـي ظل تــــراجع
واضح في اداء العبي نـفط ميـسان
 يــــضـــــاف لــــهــــا  جنــــاح مــــدرب
الـديــوانـيــة الـكــابـ رزاق فــرحـان
بـأجـرائه تـغـيـر بـخـطـة لـعب فـريقه
بـعــد ان شـرك مــهــاجم ثـانٍ الــلـعب
فالح عــبـد الــكــر لـيــشــكل ضـغط
اضـافي وكــبـيــر عـلى العــبي فـريق
نـفط مـيسـان  لـتشـهـد الدقـيـقة 54
تـسجـيل هدف تـعـادل الكـفة لـفريق
الــديـوانـيـة جــاء عن طـريق رأسـيـة
العب الـكابـ عـبد الـله عـبد االمـير
من كـرة ركـنــيـة وصـلت الــيه بـقـدم
ــقــابل الالعب احــمــد عــدنــان في ا
أضـاع كــابـ نــفط مـيــسـان وسـام
ســعــدون فـرصــة في الــدقــيــقـة 75
ـواجــهـة مـرمى الــديـوانـيـة وهـو 
وسط اسـتـغـراب اجلمـيع  لـتـشـهد

الـدقـيـقة  83تـسـجيل هـدف الـتـقدم
الـثــاني لــديـوانــيـة جــاء عن طـريق
الالعب الكاب عبد الله عبد االمير
من كرة ركـنية لـعبهـا زميله الالعب
البـديل النـاجح فارس حـسون وفي
الــوقت الــذي اعـتــمــد عـلــيه العــبـو
رتدة التي ميسـان على الهجـمات ا
شـكـلت ضـغـطـا كـبـيـرا و مـضـاعـفـاً
عــلى فــريـق الــديــوانــيــة الــذي لـزم
جـــمــهـــوره الــصـــمت واخلــوف من
تــسـجــيل هــدف الــتــعــادل الـذي لن
يكتب له النجاح بسبب صالبة خط
دفـاع الديـوانيـة ( الالعب كـرار نور
ـباراة و سـجاد احـمد االفضل في ا
والـكـابـ عـبـد الـلـه عـبـد االمـير ) 
لتشهد الدقيقة الثالثة من وقت بدل
الضائع تعـزيز العب الديواني علي
نـوري نتـيجـة فريـقة بـإضافـة هدف
ثـالث مسـتغال كـرة هيـأها له زمـيله
الـبـديل  فارس حـسـون وكـاد فريق
الــديــوانــيــة ان يــخــرج بــاكــثــر من
االهــداف لـو جـرى تـعــامل لالعـبـيه
مـع الـفـرص الـسـهـلـة الـتي سـنـحت
ــتــبـــقــيــة من لـــهم  في الــدقـــائق ا
الوقت بـدل الضـائع بطـريقـة أفضل
مـستـغـل تـقدم فـريق نـفط ميـسان
خاصـةً لالعبـ فالح عبـد الكر و
ســــتـــار جــــبــــار لـــيــــضـــيـف فـــريق
الــديـــوانــيـــة ثالثــة نـــقــاط مـــهــمــة
لـرصـيـده الـذي اصـبح  24نـقـطة و
ــركـز  17فــيـمـا بــقي فـريق نـفط بـا
ركز ميـسان بـرصيد  35نقـطة وبـا

اخلامس. جانب من فرحة فوز فريق الديوانية بكرة القدم
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أوشك الـعـام الـدراسي عــلى نـهـايـته واقـتـراب الـعـطـلـة
الي من ابـنائنا الـصيفـية الدراسيـة وبذلك سيـغادر ا
الـطلبـة مقـاعدهم ويـودعون بـعضهم بـعضـا ويتـوجهون
الى (عـالم الفـراغ)! اال الـبعض الـقلـيل سـنجـده باحـثا
ساعـدة نفسه وعائـلته والبعض عن عـمل يتكسب مـنه 
الـقـلــيل االخـر ســيـتــوجه نـحــو تـعـلم مــهـنــة جـديـدة او
ـارسـة لـهـواية يـعـشـقـهـا. امـا االغـلـبـيـة العـظـمى من
ــقـــاهي هـــؤالء فـــســـتــجـــدهم فـي فـــراغ كــبـــيـــر بـــ ا
والـســاحـات والــشـوارع يــعـانــون الـبــطـالــة والـضــيـاع
والـفــراغ الـطـويل واحلــرمـان والـتــسـكع في الــطـرقـات
واالزقـة والسـلوك الفـوضوي الـغيـر موجه. عـليه اتوجه
ـعنـيـة برعـايـة الشـباب ـوضوعي هـذا لـكل اجلهـات ا
ان تـضع بــرنــامـجــا وخـطــة مــدروسـة لــلـعــنــايـة بــهـذه
لـيونـية نحـو اهداف واضـحة وبرامج مـفيدة اجلـموع ا
تـنعكس نتائـجها على الـشبيبة اوال وعـوائلهم واجملتمع
ا يؤمن حياتهم ومستقبلهم وذلك من خالل والـدولة و
ا يـساهم في اعادة اشـغال فراغـهم وتوجـيه حياتـهم 
سيرتهم االيجابية وبناء سلوكهم االطمئنان لعوائلهم و
كن الـسـير به الـصـالح والصـحـيح  وهذا الـتـوجه ال 
وحتـقــيق الـنــجــاح الـكــامل اال من خالل تـظــافـر كــافـة
ـعــنـيــة بـقــطـاعــات الـشــبـاب والــريـاضـة ـؤســسـات ا ا
والـتربيـة والتعـليم الـعالي اضافـة الى الدوائر الـساندة
ـدن في الــعـاصــمــة بــغــداد او دوائـر الــبــلــديــات في ا
واحملـافظـات العـراقيـة كافـة  . وهنـا اناشد اوال وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة بـصـفـتـهـا الـقـائـدة الـفـعـلـيـة لـهـذا
الـقـطـاع لـفـتح ابـواب مـنـتـديـاتـهـا الـشـبـابـيـة لالهـتـمـام
بـهوايات الـشبـاب الرياضـية والـعلمـية واالدبـية والفـنية
واقـامة الدورات التـعليـمية والدراسـية للـطلبة الـضعفاء
ــعــارف وتـنــمــيـة ومـســاعــدتـهم الكــتــسـاب الــعــلـوم وا
الـهـوايات والـنـشـاطـات التي تـسـاهم بـتـطـوير قـابـلـيات
الـشـبــاب وزيـادة مـعـارفــهم وهـذه الـبـرامـج سـتـسـاعـد
واهـب وتكون عـرفة وتـنمـية ا الـشبـاب على اكـتسـاب ا
اسـاسا لـنقل الـشبـاب الى الـساحـات العـملـية والـعمل
ـيـداني. ولـنـا بـهذه الـتـوجـهـات والـسـيـاسـات جتارب ا
سـابـقة قـدمت لـلـوطن خبـرات ومـعـارف اضافـيـة فـبدال
من بـقـاء مراكـز الـشبـاب ومـنـتديـاتـهم خـاليـة بال حـياة
سـتـجدهـا خالل ايـام عـطـلـتنـا الـصـيـفـية الـطـويـلـة هذه
مـراكز جذب واسـتقطاب نـحافظ بهـا ومن خاللها على
شـبـيـبـتنـا من الـتـسـكع والـضـيـاع وحتـولـهم الى صـيد
مكن لوزارة سهل لالنحراف والرذيلة والضياع ومن ا
الـتربـية ان تسـاهم هي االخرى بـقيـام بعض مـدارسها
ولـو لفترات قـصيرة الى معـاهد ومراكز تـقوية وباجور
ـمـارسـة بـعض رمـزيـة او مـنــتـديـات لـتـجـمع الــطالب 
ـواهب الـهــوايـات الـريــاضـيــة والـفــنـيــة الكـتـشــاف ا
والـقابلـيات وبـهذا ستـساهم مـدارسنا بـدور ايجابي
ـمكن االعـتـمـاد عـلى مدارس يـخـدم طلـبـتـهـا ومن ا
مــحـدودة وفـي مـنــاطق مــرســومــة لــتــجـريـب هـذه
ــمــكن لــهــا ان تــتــوسع في اخلــطــوة الــتي من ا
قترحات الـسنوات القادمة . ان هـذه االفكار وا
سـتــسـاهم في اســتـثـمــار مـنــتـديـات الــشـبـاب
ـدرسـيـة اسـتـثـمارا ومـنـشـئـاتـها والـبـنـايـات ا
ايـجابـيا وسـتسـاهم في توجـيه ابنـائنـا الطـلبة
وتـأخذ بـأيديـهم نحـو مجـاالت تعـليـميـة جديدة
وتـفـتح امـامـهم افـاق وهـوايـات فـنـيـة وريـاضـية
ــسـتــقـبــلـهم الــقـادم وعـلــمـيــة لـتــشـكل اســاسـا 
ـكن لها شـاكل واالخطـار التي  وتـبعـدهم عن ا
ان تــعـتــرض مـسـيــرتـهم
وبـهــذا نـسـتـفـيـد
مـن الـــــفـــــراغ
ا والـعـطلـة 
يـخدم الوطن

وابنائه.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.  Issue 6336 Monday 29/4/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6336  االثن 24 من شعبان  1440 هـ 29 من نيسان (ابريل) 2019 م

ÊU e « ≠œ«bGÐ

تـمـكن مـنتـخـبنـا الـوطـني للـكـراتيه
في فـعـالـيـة (الــكـاتـا) اجلـمـاعي من
حتـقـيق ميـدالـية فـضـية في بـطـولة
ـقـامـة حالـيـا في الـعـاصـمة اسـيـا ا
ـالــيـزيـة كـواالمــبـور فـيــمـا حـقق ا
البطل (بـنر عبـاس) برونزيـة الكاتا
.  وقـال الــفــردي لــفــئــة الــنــاشــئــ
ــركــزي رئــيس اإلحتــاد الــعــراقي ا
لــلــكــراتــيه عــادل عــيــدان في بــيـان
ــبــيــة ان مــنــتــخــبــنـا لــلــجــنـة االو
الــوطـني تـمـكـن من احلـصـول عـلى
ــيـــدالــيـــة الــفــضـــيــة في نـــهــائي ا
الــفــعــالــيـة اجلــمــاعــيــة وذلك بــعـد
خــســارته امــام صــاحب الــذهــبــيـة
ـــنــتـــخب الــيـــابــانـي مــبـــيــنــا ان ا
الالعـــبـــ الـــذين حـــصـــلـــوا عـــلى
الــــــفـــــضــــــيـــــة هـم يـــــوسـف سالم
بزارمـهدي وبيـنرمصـطفى وأضاف
عـــيــدان ســيــخـــوض الــيــوم االحــد
العــبـي مــنــتــخـــبــنــا حتت 21 عـام

لــفــعــالــيــة الــكــاتــا الــفــردي كل من
(شـاكـار مــحـمـود مـحــمـد مـحـمـود
لوزن - 61كــغم عـلي احــمـد قـاسم
لـوزن - 75كـغـم رونـد ايـوب لـوزن
كـــغم) مــشــيــرا الـى امــكــانــيــة 84
ومــهــارة العــبــيـــنــا بــأضــافــة عــدة
مــيــدالــيـــات أخــرى في الـــبــطــولــة
ــهــمــة. وخــتم رئــيس األســيــويــة ا
االحتــاد حــديــثه بــالــقــول "مــعــظم
ـــشـــاركــة فـي الــبـــطـــولــة الـــفــرق ا
األسـيــويــة شـاركـت بـكــافـة األوزان
ولـفـئـتي الـرجـال والـنـسـاء مـنـوها
ــســتــحــقــات الى ان عــدم صـــرف ا
ـبيـة أثـر بـشكل ـالـيـة لـلجـنـة األو ا
ـشــاركــة اخلـارجــيـة كــبـيــر عــلى ا
نتخب دخل للـمنافسات مبينـا ان ا
صري درب ا األسيوية بقيادة ا
مــصــطــفـى ابــراهــيم وثـــامــر عــبــد
الـرؤوف بدون اي مـعـسكـر تـدريبي
ا مـحـلي ولعـدة األيام خـارجي وا

بسبب عدم وجود األموال".
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حقق فريق الزوراء
فوزاً معنوياً على
متاز يناء في ا ا
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عـاد فريق الزوراء لسـكة االنتصـارات بعدما
ـرحـلـة األولى ثـار  خلـسـارة الـبـصـرة في ا
ــيـنـاء   اثــر فـوزه الــصـعب عــلى ا بـهــدفـ
بـهدف من ركـلة جزاء  نـفذهـا حسـ جويد
ـــبـــاراة الـــتي جـــرت ضـــمن د 80من وقت ا
متاز بكرة اجلولة  24من مـسابقة الدوري ا
الـقـدم الـتي شـكـلت مـصـدر قـلق جلـمـهوره 
الــقــلـــيل في ابـــلغ رد عــلـى تــدهــور نـــتــائج
الـفــريق وبـقــيت االمــو تـسـيــر عـكـس رغـبـة
الـكل  بـعـدمـا فـشل في اثـبـات جـدارته  من
ـــوقع بـــعـــدمــا خالل الـــنــتـــائج واالداء  وا
اســتــمــر الـتــعــادل  امــام عــشــر دقــائق عن
نــهــايــة  الــوقت  وخـــشــيــة ان يــســتــمــر 
الـفـريق  وسـط مـسـلـسل الـنــتـائج اخملـيـبـة
مـحليـا واسيويـا وفي ظل فارق خمـسة ايام
عـلى خـسـارة النـصـر الـسعـودي ومـا تـركته
من اثــار مـحــبــطــة عـلى الــفــريق وأنــصـاره
وقـبلها أخـفاقة االمانـة وخوفا من االجهاد 
ــعــنــويـة وتـدنـي احلــالـتــ الــنــفــســيــة وا
  وتـوتـر الـعالقـة مع األنـصـار كـمـا لالعـبـ
ــذكــور  وقــبــلــهــا انــعــكــست في الــلــقــاء ا
راقـب بـعدما انـتقـادات الوسط الكـروي وا
انـحسر وضع البطل في فـترة عانى  فيها 
ـوقع الرابع على كـثيـرا  قبل ان يـبقى في ا
بـعـد ستـة نـقـاط من الكـرخ  مـتـأثرا مـحـلـيا
وأســيـــويــا وفي وضـع غــيــر مـــتــوقع 
وانـحــســر تــفـكــيــر الالعـبــ نــحـو 
الـنـتائج  بـعـد الفـشل الـكبـيـر وكان
الــرد واضـــحــا من قـــبل جـــمــهــور
الـــفــــريق عــــلى واقع الــــنــــتـــائج
ـتأخرة  التي يـكون الفريق قد ا
وضح  حـــــدا لـــــهـــــا   عـــــبــــر
ـذكورة االولى محليا الـنتيجة ا
ـنـتـظـر لـلـمـدرب حـكـيم شـاكـر ا
مــنه ان يــقـدم  االمــور  نــحـو 
االمـام لردم الهـوة  الواسعة مع
الـكـرة وقـبـلـهـا مع اجلـوية من
خـالل وضـع احلـــــــــلـــــــــول

ــــــــعــــــــاجلــــــــات  وا
والــــتـــــعـــــامل مع

قــادم اجلــوالت بــحــذر وتــركــيــز  بــعــدمـا 
ـبـاريـات األخـيـرة تـخـطى الـفـريق مـشـاكل ا
ـوقع بـعـدمـا ومـا سـبــبت له من تـأخـر فـي ا
ـشاركة مـدافعـا عن اللقب الـذي يبدو دخل ا
بـات بعـيدا عـنه  في ظل فارق  19نـقطه من
تصدر الشرطة لكن على الفريق  مواصلة ا
ــســتــوى الــعــمل اجلــدي وألنه لم  يــقــدم ا
ـــنـــتـــظـــر في ان يـــعـــود بـــقـــوة من حـــيث ا
ـستـوى  الذي بـقي ضـعيـفا وسط الـعقم  ا
الــتـهــديــفي وســادس فــريق في  الــتــرتـيب
الـهـجـومي ونـادر مـا يـظـهـر الـفـريق بـهـذه 
احلــالـة  الــتي اثــرت عـلى  واقـع الـنــتـائج
بـعـدما حـقق الـفـوز   احلادي عـشـر  وكان
واضــحــا تــفــكــيــر  الالعــبــ في نــتــيــجــة
ــيـــنــاء   مـــا اثـــر عــلـى مــســـتــوى االداء ا
الـضعـيف خصـوصا في الـشوط االول حيث
األفـضلية النسبية  للميناء   واالستحواذ
عـلى الـكرة وخـلق اكـثر من فـرصـة لكن دون
جــدوى قـــبل ان يــعـــود الــزوراء لـــلــشــوط 
ـيـنـاء لكن الـثـاني مـندفـعـا  نـحـو مـنطـقـة ا
بـــشــكل غـــيــر مــنـــظم وفي طــلـــعــات  غــيــر
مـتــوازنـة  لـكــنـهــا اثـمـرت  فـي االخـيـر من
احـتسـاب ركلة جـزاء مثـيرة لـلجـدل حسمت
االمـور للـفريق الـذي استـعاد شيء من ثـقته
ـنافسة  بـعدما   حرم احلكم  ودوره في ا
ـيـنـاء من احـتـسـاب ركـلـة جـزاء ا
بـــنـــفس  حـــالـــة الــزوراء
خـالل الـــــــشـــــــوط االول
ــــــيـــــنـــــاء وحـــــاول ا
ـــبــاراة الـــعــودة بـــا
لــلـتــعــادل  لـو جنح
مــــحــــمــــد فـي لــــعب
الـكرة بشكل أفضل 
وهـــو في مـــواجـــهــة
ــــرمى  بــــعــــد ردة ا
ـيـنـاء   الـتي فـعـل ا
ادركـــــــهـــــــا الــــــــوقت
وقـبـلـهـا  طرد الالعب
مـحـمـد شـوكـان مـا زاد
الــطـــ بــله  لـــلــفــريق
الـذي قدم مباراة مقبولة 
ـــطـــلــوب بـــفـــضل االداء  ا
خالل الــشـوط االول  لـكن
وضـح احلـــــــذر عــــــــلى
ادائــهم مع مـرور وقت
احلـــصـــة الـــثـــانـــيــة
ويـبدو ان تـوجيـهات
ــدرب  ركــزت عــلى ا
انــــــهــــــاء الــــــلــــــقــــــاء
بــالـتــعــادل  مـا وضع
نــفــسـه حتت الــضــغط
وكـاد ان يـتـلـقى  هدف
الــسـبق قـبل احــتـسـاب
ركــــلــــة اجلــــزاء الــــتي
انــهـت امــال الــفــريق 
الـذي حـضـر بـحـثا عن
فــــــوز ثـــــمـــــ لـــــكـــــنه
استمر  وسط معاناة 
ــتــدنــيــة الــنــتــائج   ا
عـندمـا تلـقى  اخلسارة
الـعــاشـرة امـام تــهـديـد
مـــــوقـــــعه    الـــــرابع
عــــشــــر   24بـــــســــبب
مـعـانـاة الـنـتـائج والن
الــلــعب والــفــوز عـلى
الـــزوراء له اهـــمـــيـــة
اســـتــثـــنـــائـــيــة  وال
ــكن الـتــقــلـيل من 
ـينـاء ازاء ما شـان  ا
قـــدمه من مـــســـتــوى 
عــبــر االفـضــلــيــة الـتي
عــكــســـهــا في اكــثــر من
مــــرة  لـــكـن الـــزوراء 
لـــــــعب حتـت ضـــــــغط
الــنـــتـــيــجـــة  الــتي
اسـعـدت جمـهوره
فـي ان يـــــــــــــراه
يـعود لتحقيق

ر الـبـصرة  لـتـعديل حـالـة التـداعي الـتي 
بـهــا والنه فـرط بــالـكـثــيـر مــنـهــا  وهـذا مـا
طالب سـيعقد االمور  بـوجه  عماد عودة ا
بـإنـقـاذ الـفـريق  قـبل  فـوات االوان   ومـا
يـجـري شيء مخـيف   وعـلى الالعبـ بذل
ر ما في وسعهم لدعم نتائج الفريق الذي 
بـفـتـرة عـصيـبـة ومـوقـعه احلـالي ال يـحـتاج
الى تـعـليق  بـعـدمـا خسـر الـلـقاء الـعـاشر 
ويـظـهـر في وضـع هـجـومي مـتـأخـر عـنـدمـا
ســـجل  20هـــدفــا مـــقــابل  24هـــدفــا هــزت
شــبــاكه  وعــلى الالعــبــ عــكس قــدراتــهم
ـدرب  امام ما بـشكل افضل والـتعاون مع ا
تـبـقى من مـباريـات واالسـتـفادة مـنـهـا لدعم
ـهــمـة الــتي  اخـذت مــنـحـا مــخـيف وسط ا
ســبـاق تــأخــر به من الــبــدايــة وشــهــد عـدم
االسـتقرار وبقي يواجه االمور بشكل مرتبك
قـبل ان يتركه عقيل هـاتو الذي عانى بسبب
  قبل هـمـ انـسـحاب  عـدد من الالعـبـ ا
ان يـتسـلم االمور عمـاد عودة الـذي يخطط 
ـا تبـقى له من مـباريات ال لألخـذ بالـفريق  
تـظـهـر سـهـلـة عـنـدمـا يـسـتـقـبل  الـنـفط في
ـدرب والالعـب مـلـعـبه بـالبـصـرة  وعـلى ا
االسـتـفــادة كـلـمـا امــكن من اخلـروج بـكـامل
ــربه الــفـريق الــنـقــاط امـام الــوضع الـذي 
وأهـمـيــة  تـغـيــر مالمح الـنـتــائج ولـو عـلى
مستوى البصرة واخراج الفريق من محنته
بـعـد هــيـمـنـة  الــنـتـائج الــسـلـبــيـة وتـقـد
الــنـجــاحــات  حـتـى لـو اتت مــتــاخــرة لـكن
افـضل من ال تـاتي والبد الـتحـول في االمور
بـعـدما اثـقـلت النـتـائج كاهل  الـفـريق الذي
ــزيـد مـن االهـتــمـام  عـلـى عـنــاصــره بـذل ا
ــبـاريـات الــقـادمـة اولــهـا الـتـي تـقـام في بـا
الـبصـرة ان يعبـر هذه الـفتـرة والن غير ذلك
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وفـشل اربيل فـي العـودة لعـزف نغـمة الـفوز
بــعــد مـــرور خــمس جــوالت عـــلى انــطالقــة
رحلة الثانية قبل ان يختتم االولى بالفوز ا
الـكبير على الـزوراء برباعية نـظيفة وتوقف
بـدها عندما تعادل سلـبا مع الكهرباء ليرفع
ـوقع  الـثـانـي عـشر  رصـيـده الى  27في ا
والــكــهــربـاء   24وهــو االخــر  اســتـمــر في
تـراجعه  ومن دون  ان يحقق أي انتصار 
عـلى مـدى اجلوالت  اخلـمس االخيـرة التي
زادت من  صـعـوبـة االمور حـيث الـبـقاء في

ـطلـوبـة بعـد فتـرة صـعبـة  عانى الـنتـائج ا
وقع   مـنها والزالت اثارها باقية  امام  ا
وفـارق الـنـقـاط  وحـتى االداء لم يـتـحـسن 
والـفـريق ســيـكـون عـنـد مــواجـهـات صـعـبـة
عـنــدمـا يــلـتــقي الـكــرخ الـدور الـقــادم حـيث
ـطـالب في دعم االخـتـبـار احلـقـيقـي  وهو ا
امـاله  بـعــد تـعـثـره  الـواضح لـكن مـهم ان
يـعــود لـلـمـنــافـسـة ويــرفع رصـيـده الى  41
واالهم ان يــــرفع مـن مـــســــتـــوى االداء  من
حــــيث الـــهـــجـــوم  ورفـع روحـــيـــة الـــلـــعب
اجلــمـاعي ودعـم االسـمــاء  لــتـمــكــيـنه  من
الـعودة بقوة لـلمنـافسات كمـا عهده  الكل 
قـبل ان  يــنـكـمش في مـوسم الزال يـعـاني 
مـــنه لـــكـــنه  يــبـــقى يـــعــول عـــلى مـــوجــود
ـدرب حــكـيم الالعــبـ احلــالـيــ وخـبــرة ا
شــاكـر الــذي يــعـيش حتـت ضـغط جــمــهـور
الـفـريق  واالمل في ان يـأخـذ االمـور بـشـكل
أفـضل خصوصا فيما يـتعلق بالتأهل للدور
االخر من دوري ابطال اسيا بعدما تراجعت
حـظــوظه  واهــمـيــة حتـديــد مــسـار الــعـمل
الـصـحيح لـفـريق مثل الـزوراء   الـذي على
الالعـب تسـير االمور كـما ينبـغي  واللعب
بــقـــوة   واهــمـــيـــة حتــســـ االداء  امــام
مـنافـسات تغـيرت  وسط رغـبة الـفرق حيث
ـؤخـرة واخلـروج من  مـواقـعـهـا احلـالـيـة ا
واالخـرى والــبـحث عن الــتـقــدم فـيـمــا يـجـد
ـوقع الـزوراء نـفـسه مــتـأخـر كـثـيـرا حـيث ا
الرابع البعيد عن تطلعاته ورغبة جمهوره 
واهـمـيـة االسـتـفـادة من الـعـودة عـبـر بـوابة
ـواصـلـة حتـقـيق الـنـتـائج  بـعد  ـيـنـاء   ا
وقع الذي يـتواجد به وهو تـباينـها بدلـيل ا
قـادر علـى قلب االمـور  بعـدمـا جتاوز حـالة
هـمة الـياس احملـلـية  واالمل في ان تـدعم ا
ـقبـلة الـتي صـعبـهـا على نـفسه األسـيويـة ا
عـنـدمـا يـضـيف  بـطل اجملـمـوعـة تـوب اهن
في الـسـابع من الـشـهـر الـقادم الـتي هي من
حتــدد مـــصـــيــره ولـــو ان الـــنــصـــر جتــاوز
ـؤثرين ـباريـات بعـد الـفوزين ا صـعوبـات ا
عـلى  الزوراء وتقدم ثـاني اجملموعة واماله
افـضل من الـزوراء في  الوصـول الى الدور
ـيـنــاء ان يـراجع االمـور 16 في وقت عــلى ا
عن كـثب   بـعدمـا خـسـر الكـثـير في الـلـقاء
ـذكـور حـيث الـتراجع مـوقـعـا وبـات مـهدد ا
من الــصــنــاعــات والــديــوانــيــة والــســمـاوة
ـــبــاريــات ـــطــلـــوب ان يــعــود بـــســرعــة  وا

مـــكـــانه اخلـــامـس عـــشـــر وفي وضع غـــيـــر
مـستـقر بـعدمـا واصل نزف الـنقـاط وضعف
ــسـار الــنــتـائج قـدرات الـالعـبــ لــلـعــودة 
ـطلـوبة الـتي تـوقفت بـعد الـتـحول الـكبـير ا
الـذي حــقـقه عـبــاس عـطـيـة لــكـنه  يـواجه 
ــهـدد من ــوقع ا وضـعــا مــخــتـلــفــا حــيث ا
الـــصـــنــاعـــات والــديـــوانــيـــة والــســـمــاوة 
وســيــكــون امــام  اخــطـر مــبــاريــاتـه الـدور
الــقــادم امــام الـشــرطــة الــتي قــد تــعــرضه 
ـشــاكل مــضــافـة في ظـل الـفــوارق الــفـنــيـة
بـينهما  والن الكهرباء توقفت في أي ملعب
ولـو التعادل مع اربيل لم يكن باألمر السهل
الن اكـثــر مـا تـواجـه من مـشـاكل الــفـرق هـو
عـند الذهـاب  وتعد نتـيجة الـتعادل مـقبولة
ـوقف يـزداد صــعـوبـة اذا مــا نـظـرت لـكـن ا
ــوقـف الــفــريق   من حــيث ادارة االســدي 
ـــســـتـــوى  ــــوقع والـــنـــتـــائـج وضـــعف ا ا
نافسة واالجـهاد ما اضعف من اماله  في ا
ـهــدد بـقــوة  عـنــدمـا يــكـون في ـوقـع  ا وا
مـــواجـــهــة الـــشــرطـــة الــتي ال تـــقــبـل حــتى
اضي وسم ا ـفاجأة  وليس كـما حصل ا ا
الن  االمـور مــخــتـلــفـة وسط قــوة الـشــرطـة
ـتجـددة  في كل شيء والكل لالن فشل في ا
النيل منها وايقافها  والن الكهرباء متوقفة
ـــــبــــرمـج واي عــــمـل اخــــر  عـن الــــعـــــمل ا
والــوضع  الـذي عـلــيه واضـحــا  من حـيث
ر الـتـأخـر. من جانـبه  الزال اربـيل االخـر 
في ظــروف لــعب ومـــشــاركــة غــيــر ســهــله 
بـعدمـا اخذ يـهدر الـنقاط فـي ملعـبه وتوقف
ـطــلـوبـة   الـتي عن الـعــودة به لـلـنــتـائج ا
يـرى ناظم شـاكر اهـميـة تدارك االمـور  بعد
خــمس جــوالت  خــالــيــة من الــفــوز  وكـان
صـفــوف الــفـريق زادت تــفــكـكــا وتـراجــعـا 
والـتــخـلي عن الـعــطـاء والـتــهـديف الـسالح
  ـفقود فيمـا سيطر العـجز على الالعب  ا
وافـتقدوا  لـلحمـاس والتحرر  مـن النتائج
اخملـيـبـة التـي تركت تـأثـيـرهـا عـلى الـفريق
ـنـافـسـة   والزال يـبـحث واالبـتـعـاد  عـن ا
ـرحلة الـثانية عن الـفوز الثـم منـذ بداية ا
امــام ضــيــاع فــرص الـلــعـب  والـنــقــاط في
ة مـلعـبه وحتت انـظار جـمهـوره فبـعد هـز
النفط والصناعات عاد ليتعادل في لقا ء كل
ـصـلحـة اربـيل قبل الـتـوقعـات كـانت تصب 
ان يــخـيب امــال جـمــهـوره مــرة اخـرى  في
وقع الثاني عشر ومهدد بتركه من النجف ا

مع فـارق مـبـاراة لـلـثـاني. وجنح الـديـوانـية
ـة الـعـريـضـة بـفـريق نـفط في احلـاق الـهـز
مـيـسان بـثالثـة اهـداف لـواحد في  نـتـيـجة
جـيــدة جـدا من حــيث احلـصــول عـلى كـامل
الــنـــقــاط وعــدد االهـــداف  الــتي زادت من 
مــعـــنـــويـــات الالعـــبـــ في االصـــرار عـــلى
الـتحدي امام مهـمة  صراع الفريق من اجل
الـبـقاء  الـتي تـتـطلب الـتـعـامل بحـذر وثـقة
مع مــبـاريــات عــقــر الــدار لـتــعــزيــز رصــيـد
نـافسـة عـلى االبتـعـاد من مواقع الـفريـق وا
خـطر  الـهبـوط الـتي تداركـها بـشق االنفس
ـرة االخـيرة والزالت االمـور غـير مـطـمئـنة ا
مع ان الـفريق يـؤدي بشكل مـناسب عـندما 
دينة لعب وتلك ا يـعود بالنقطة  من هـذا ا
لـكــنه يـقـدم االمــور عـلى افــضل مـا يـرام في
الـفـوز عــلى نـفط مـيــسـان  ويـرفع من امـال
الـبقاء الهدف الذي يصارع من اجله لألخير
عــبــر اخلــروج بــقــوة من مــبــاريــات االرض
ـرحب بها من جمـهوره الكبـير الذي يعول ا
عـلى جــهـود حــسـام فـوزي والعــبي الـفـريق
ـذكـور الـذين  بــعـثـوا االمـل عـبـر  الــفـوز ا
الـذي حـدث بـوقـته وألنه اضـاف ثالث نـقاط
غـاليـة من شانهـا دعم  االمور الـتي تمر في
ظـروف صعبة  البل مـعقدة  لكن في الوقت
بــقــيـــة والن  الــفــريق  اســـتــعــاد شيء من
ثـقــته  عـبــر الـنــتـيــجـة  الـتـي اسـتــقـبــلـهـا
االنصار بسعادة والن أي فوز بهذه االوقات
لـلـفـريق ومـن امـثـاله الـتي تـعـيش االحـبـاط
ـقابل بـقي فريق مـيسان يـعد بـست نقـاط با
ــكـانه اخلــامس بــعــدمـا تــلــقى اخلــسـارة
الـثالـثة من خـمس مبـاريات ويـواجه ضعـفا
في الـتعـامل مع مباريـاته احلالـية وبقي من
دون فوز من اصل خمس عندما خسر ذهابا
من السماوة ومن فريق احلس والديوانية
وكل مـا فعـله حتت عيـون جمـهوره الـتعادل
مع الــكــهــربــاء واجلــويــة  وفي شيء غــيــر
مـتوقع عندما تـغير  مسار نـتائجه ويعاني
كـثيرا وبغير القـادر على تغير االمور  التي
ـهـمـة احـمـد دحـام الن زادت من الـتـحــدي  
لـفريق افتقد لهويـته وغير قادر على العودة
اضية رحلـة ا لـلنتـائج التي خرج بهـا في ا
ــدرب والالعــبــ ــشــكــلــة الــتي تــواجه ا ا
وسط  مــخـــاوف االنــصــار في ان يـــبــتــعــد
الـفريـق عن مكـانه الذي اسـتـمر به من فـترة

طويلة.


