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اجلــويـــة وســيــكـــون امــام مــبــاراة
صـــعــبــة تــتـــطــلب الــلـــعب الــقــوي
لـتـشـكـيل اخلـطـورة عـلى الـضـيوف
ردود الفني القادرين على حتقيق ا
بعـد الظـهور الـواضح امام الطالب
وحتـقيق االسـبقـيـة التـهديـفيـة قبل
ان يـــتــنـــازل عن الـــفــوز مع بـــدايــة
الشوط الـثاني قبل ان يـنفرد به في
مــلــعــبه مـع اجلــنــوب ومــا رفع من
 التي سيدخلون معنويات الالعب
بــهـا فـيـواجـب صـعب الن اصـحـاب
االرض متحـمس للـفوز وجاهزون
للـعب النهـم اليريـدون البـقاء بـعيدا
همة والبد من عن حتقيق النتائج ا
الــتـــوازن الــذي يـــامل الــديـــوانــيــة
تــفــكـيــكه لــلــحــفــاظ عــلى  تــقـدمه
ــرور بـبــدايــة مـقــبــولـة  فــيــمـا وا
يـســعى الـصــنـاعــات لـتـــــــــحـسـ
االمـــور مـن خالل اخلـــروج بــكـــامل
ــبــاراة الــــــــــتي تــشــكل عالمــات ا
الـتـــــــحدي لـلـفـريقـــــــــ واالقـبال
ـبـاراة بـقـوة واخلــــــــــروج عـلى ا
بعـنوانهـا الذي يبـحث عنهـا لطرف
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وتــــقـــام االحــــد مـــبــــاراتـــ االولى
ـيـنـاء والـبـحـري ـ ا   الـغـر بـ
وكالهما مـشغوال في حتـقيق الفوز
االول  فـي الـــوقت الـــذي يــضـــيف
الــكــهــربـاء وحــديــثه اليــنــقــطع عن
الـنـتـيـجـة االيـجــابـيـة عـلى حـسـاب

  . فريق احلس

والبــــد من فــــعل كـل شيء اليــــقـــاف
الـــــــزوراء عــــــبـــــــر الـــــــعــــــمـل  من
  مـــبــاراة االســبــوع اجل  تــقــد
ـشرفة التي حيث االداء والنـتيجة ا
تـعــني الــتــحــول في مــســار االمـور
وفـي  خــــــــــطــــــــــوة فـي االجتـــــــــاه
الصحـيح  من خالل اتبـاع وتقد
الــواجـبــات الــتي ســيــحــددهــا ابـو
وسم العقل الذي يريد تغير بداية ا
بــالــتــغــلب عــلى الــبــطـل الــذي كـان
قد  قهر اصحاب االرض مرت مع
ان مــــبــــاراة الــــيــــوم تــــاتي بــــوقت
مبكر  لكن نتيجتها ستعطي الثقة
الي فـريـق يـخـرج بـكــامل الـعالمـات
الــتي  تــشــيــر الــتــوقـعــات تــذهب
ـكن التقـليل من شان للبـطل لكن ال
كـتـيـبـة  اوالد الـعـاصـمـة لالنـدفـاع
وحتـقيق الـنـتيـجـة الكـبـيرة بـكل ما
تعنيه الكلمة واخلطوة العريضة. 
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ويبـحث الصـناعـات بنـقطـة ومدربه
عـلي عـطـيـة عن الـفـوز األول عـنـدما
يـســتـقــبل الـديــوانـيــة بـاربـع نـقـاط
وسيـلعب بـشعـار البديل عن الـنقاط
بعدمـا تاخر امام اجلـوية  وتعادل
ســلـبـا مـع فـريق احلـســ ويـسـعى
لــتـحـقــيق االنـتــصـار األول من اجل
الـــتـــوازن وإيـــقـــاف مـــد الـــنـــتـــائج
والــســيــطـــرة عــلى االمــور وتــدارك
اخلـــــلل الـــــذي ظـــــهــــر عـــــلى االداء
رغم  اســـتــعـــداده مـــبــكـــرا خــارج
العـراق  قبل ان يتـعثر في اخـتبار

في الـصـعـوبـة  وحتـتـاج الى عـمل
ــنـاسب في ظل مــركـز والـتــشـكـيل ا
ا وجود مجموعـة العب واسماء 
فـيـهـا من جتـلس عـلى الـدكـة  امام
انـتــظــار االنــصـار الــذي يــراهــنـون
  في على  الفوز بـجهود الالعب
الـــــــــــــعــــــــــــودة لـــــــــــــســــــــــــكــــــــــــة ا
النتـصـارات  واحلديث الـذي يدور
شاكل عن الفـوز  لتجـنب ظهـور ا
مـبــكـرا وهــو مـا اليــريـده الالعــبـ
طـالبـ بتقـد مباراة انفـسهم  ا
ـهـمة جـيـدة وهم يعـلـمـون طبـيـعة ا
بعدالـتعادل مع الـشرطة مـا يدفعهم
لـلـعـمل من اجل الـفـوز الذي لـم يكن
سـهـال وان يـدافع عن لــقـبه من هـذه
االوقــــات  وخــــطـف الــــفــــوز حتت
انـــظـــار جـــمـــهـــوره الـــذي  يـــريـــد
دومــــا  الـــتــــقــــدم رغم ان هــــنـــالك
مـــبــــاريــــات مــــتــــوقع ان  تــــكـــون
ـسـتـهـدف صـعــبـة  والن الـزوراء ا
من الــكل الن الـتـغـلب عــلـيه له طـعم
خــاص  بــعــدمــا اســتـمــر الــفــريق
الـــكــــبـــيــــر بـــعــــروضه ونـــتــــائـــجه
وجـمهـوره والـكل يـعلم انه سـيـكون
امــام مــبــاريــات مــعـقــدة ويــصــعب
ـرور مـنه حتى في الـتعـامل مـعه وا
مواجهة االمانـة الذي يكون قد حدد
مـالمح االمـــور ومـــواطن الـــضـــعف
الـــــتي عــــــكـــــســـــتـــــهـــــا خـــــســـــارة
الـــوسط  وكــذلك  الــتــعــرف عــلى
قـوة الـزوراءوالظـهـور بـالـدور الذي
يـــخـــدم االمــور في واجـب  صــعب

ـــشـــاركــــة الـــتي الـــزبـــيــــر لـــدعـم ا
التـــخـــتـــلف عن األخـــيـــرة بـــعـــدمــا
خـســــــــر من الـديـــــــــوانيـة ذهـابا
لـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــود مـــــــــــرة اخــــــــــرى
مشـاكلـها  لـكـــــــــن األهم ان تاتي
اخلـطــوة الـعــمـلـيــة وعـلـى حـسـاب
ـــقـــومــات اربـــيل الـــذي يـــتــمـــتع 
نافسات القوية اينما اللعــــــــب وا
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وتـشـهد الـعـاصمـة لـقـاءا مهـمـا ب
االمـــانـــة بـــنـــقــطـــة مـن تــعـــادل من
الــبــحــري والــبــطل الــزوراء بـاربع
نـقـاط ويبـحث الـضـيـوف عن الـفوز
الـــــذي ســـــيـــــمـــــنـــــحـــــهـم صــــدارة
تـصدر الـسلم  بـعد تـاجـيل لقـاء ا
نـفط مـيسـان  والـوصـيف اجلـوية
وكـذلـك لـقــاء الــشـرطــة والــنــفط مـا
يـضعـه امام فـرصـة الـلعب من اجل
توقع اخلروج بـفوائـد للمـواجهـة ا
ان يــحـضـرهــا جـمــهـوره الـداعم له
وهــو االكـبـر الــذي  شـهــده مـلـعب
ـذكـور الـذي االمـانــة خالل الـلـقـاء ا
يــســـعى الــنـــوارس الــتــحـــلــيق في
ـبـاراة الـتي يـكـون قـد اعـد اجـواء ا
وخـطط لهـا اوديـشـو الذي سـيـلعب
حتت ضـغط اجلـمـهـور الـغـيـر قابل
عن الـتــعـادل مع الـشـرطـة لـيس من
خالل النتـيجة بل  من حيث االداء
تواضع  طريقـة اللعب الذي كاد ا
ان يكلـفه كامل النقـاط  والن مهمة
االمانـة  في نفس الـوقت هي غاية
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ويـــعــود عـــمـــاد عــودة مـــرة اخــرى
للبصرة لكن مع اربيل لقيادته امام
فـريقه االول تـدريـبـيا نـفط اجلـنوب
فـي مــهــة يـســعـى اصــحـاب االرض
جتـاوز  خـيبـة الـديـوانيـة الـبـداية
احملـــبـــطــة قـــبل ان تـــظـــهـــر اآلثــار
الــســلــبــيــة في مــبــاريــات الــذهـاب
لـــــــكـــــــنه  يـــــــريـــــــد ان يـــــــشـــــــكل
اخلطـوة  في ملعـبه والبـدء بشكل
جــيـد عــبــر مــقـومــات الــلـعـب الـتي
ـنتـظر يكـون قد امـنهـا عاد نـاصر ا
ان يــقــود فـريــقه الى الــفـوز  بــعـد
خــســارة الـلــقــاء  لــقــاء االفــتــتـاح
وســــــــــيــــــــــعــــــــــطـي االولــــــــــويـــــــــة
للـنتـيجة  واخلـروج بفـوائدها من
باراة باعلى درجات خالل خوض ا
اجلــاهــزيــة  والــعــمل لــلــنــتــيــجـة
ـطــلـوبـة النه المـجـال لـلـتـاخـر من ا
هـــــذه االوقـــــات وفي ان يـــــحــــرص
الــــــــــفــــــــــريـق عــــــــــلـى تــــــــــقـــــــــد
  االمور الـعطـاء  االفـضل لتـامـ
ومن خالل الــطــريـــقــة الــتي تــمــكن
الــفـريق مـن حتـقــيق الـنــجـاح امـام
ضــــــــيـف قــــــــوي قـــــــــد يــــــــخـــــــــلق
شاكل  الهل البـصرة ما يتوجب ا
الـــلـــعب بـــحــذر شـــديـــد  لـــتــدارك
ــــــر خـــــــطـــــــورة اربــــــيـل الـــــــذي 
بـفــتـرة  جــيـدة بــعــدمـا تــمـكن من
فرض التعادل  على النفط بهدف
والـفــوز عـلى الـطـالب ويـسـعى الى
ايـــقــــاف خـــطــــوط  اجلـــنـــوب ذي
ـدرب اربيل الـذي يـريد ـعرفـة   ا
ـضـيف الـلـعـب عـلى نـقـاط ضـعف ا
بــــــــعــــــــيـــــــدا عـن اعــــــــتــــــــبـــــــارات
العشرة  وبداية الشهرة التدريبية
الـتي انطـلق بـها من الـبـصرة  في
ســجـل بــدا يــظــهـــر واضــحــا بــعــد
االنــــــتـــــقـــــال لـــــفـــــريـــــقـه احلـــــالي
الــذي  يــقــوده الـــيــوم وســيــلــعب
بـشــعــار البـديـل عن الـفــوز وانــهـاء
ــهـمــة والـعــودة بــنـتــيــجـتــهـا من ا
خالل  تــــقــــد الــــعـــروض الــــتي
تــلـيق  بــفـريق اربـيل الــذي يـعـود
ـنــافـســة عـلى وهــو يــحـمل اوجـه ا
الــلــقب من خـالل حتــشــيــد جــهــود
  لــتـقـد مــوسم يـعـكس الالعــبـ
قوة الفريق الذي غـاب لكنه سرعان
مـا عاد لـلـمسـرح الـكروي ويـريد ان
يـقـدم عــروضه بـوضـوح لـيس امـام
جــمـهــوره بل عــنــد الــذهــاب النــهـا
تـمـثل االختـبـارات احلـقيـقـة والنـها
ـشـاركــة الـتي يـامل هي من تــدعم ا
ان تاتي ملبـية لطمـوحات جمهوره
الـــكــبــيــر الــذي اســـعــد بــالــظــهــور
االول  للفريق في حتقـيق النتيجة
اجلــيـدة عــلى حـســاب الـطالب وان
يــــقــــدم لــــقــــاء اجلـــنــــوب بــــاعــــلى
ــســتــويـــات وفي ان يــكــون عــنــد ا
حسن ظن اهل اربيل الـذين يأملون
مـشـاركـة مـتـوازنـة في الـوقت الـذي
يسعى اجلنوب احلفاظ على نتائج
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قـال محافظ ذي قـار يحـيى النـاصري  خالل استـقبـاله في ديوان احملافـظة مـدرب وعدد من العبي مـنتـخب العـراق للدراجـات ان اجلهود
شرفـة والصعود عـلى منصات الـتتويج ورفع اسم الـعراق عاليـا ويجب ان تكون شاركـة ا اخمللصة الـتي بذلتـموها حقـقت اجنازا طيبـا با

هدفا لكل الرياضي في مختلف االلعاب الن الرياضي واجهة لبلده .
ـشـارك بالـبـطولـة الـعربـيـة التي اقـيـمت موخـرا بـاجلزائـر واشاد جـاء ذلك خالل أسـتقـبـال النـاصـري مدرب والعـبي مـنتـخب الـدراجات ا
ـنـتخب بـاخـتالف فـئاته مـبـينـا ان  االلـعاب اجلـمـاعيـة والـفرديـة تـوفر لـهـا دعم جمـاهـيري وعـلى اجلـهات بالـنـتائج الـطـيبـة الـتي حقـقـها ا

تقدمة . راكز ا كن الالعب من حتقيق طموحاتهم ونيل ا ا  احلكومية تشجيعها و
رتبة الـرابعة في جـدول اوسمة البـطولة العـربية  (للـمتقدمـ والشباب وحل منتخـبنا للـدراجات الذي شـارك به ٤ العب من ذي قار  بـا
والنـاشئ ذكـور واناث) والتي اخـتتمت مـنافسـاتها في مـدينة مـستـغا اجلزائـرية في الثـاني عشر من الـشهر احلـالي وتنافس فـيها 14
ـضيفـة وتونس ومصـر واالردن واالمارات وفلـسط والـكويت والسـودان والبحـرين وقطر ولـيبيـا واليمن ولـبنان ثلـون اجلزائر ا منـتخبـا 

فضال عن العراق.
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وضع مـنـتـخـبنـا الـوطـني لـلـنـاشـئ
شـارك حاليـا في بطـولة اسيـا لكرة ا
الـقـدم في مـالــيـزيـا ضـمن اجملـمـوعـة
الــرابـعـة نــفـسه فـي مـوقف اليــحـسـد
ـــلك عـــلـــيه وخـــيــــارات مـــعـــقـــدة ال
فرده وذلك بعد خسارته مفاتيحهـا 
الثالثاء امام استرالـيا بهدف لهدف
على مـلـعب يو ام اريـنـا في اجلامـعة
اليزية  وقد تعقدت مهمة منتخبنا ا
بــعــد ان سـحــقت كــوريــا اجلـنــوبــيـة
مـنتـخب افـغانـسـتان بـسـبعـة اهداف
نـظيـفـة ومن قبـلـها اسـتـراليـا بـثالثة
اهـداف فـيـمـا حـقق مـنـتـخـبـنـا الـفوز
على افـغانسـتان في افـتتـاح مشواره
ضــمن الـــبــطـــولـــة بــهـــدفــ مـــقــابل
هـدف  وحـيـد لـيــتـحـتم عـلـيه الـفـوز
على كوريا اجلـنوبية بـفارق جيد من
ــقـــبل او االهـــداف يـــوم اجلـــمـــعـــة ا
نتخب االسترالي امام انتظار تعثر ا

افغانسـتان وحتقيق نـتيجة ايـجابية
امام كـوريا وهـو خيـار صعب اليـبدو
ـتــنـاول الـيــد مع ان كـرة الـقـدم انه 
طلق واحلسابات نطق ا التعترف با

على الورق .
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مدرب منـتخبنـا الوطني فـيصل عزيز
ــهــمــة حــتى قــبـيل اقــر بــصــعــوبـة ا
انـــطالق الـــبــطـــولـــة واعــتـــرف امــام
الـــصــحـــافـــة فـي بـــغـــداد والـــدوحــة
ـلك ـبـور بـان فــريـقه الـفـتي  وكـواال
حــظــوظــا مــتــدنـيــة من واقـع اعـداده
وحتــضـــيـــره الـــفــقـــيـــر جـــدا ونــدرة
جاهـزية اي العـب خلوض مـنافـسات
لهـا قـيمـة كـبرى بـحجم بـطـولة اسـيا
وتــواجـــد فـــرق قـــويـــة مـــثل كـــوريــا
والـيــابـان وانـونــيـسـيـا واســتـرالـيـا
فـالــفـريق واحلــديث يـعـود لــعـزيـز لم
يحضـر بالكـامل سوى لفـترة بسـيطة
لم تــتـجـاوز خــمـســة عـشــر يـومـا في
اعقـاب حل الـفريق الـسـابق واعتـماد

العـبـ باعـمـار صـحـيحـة التـشـوبـها
شـائــبـة كـمــا هـو احلــال في الـسـابق
وقــد دفــعــنــا ضــريــبــة هــذه الــتــركــة
الـثقـيلـة وقبـلـنا بـتكـلـيف االحتاد لـنا
ــســـؤولــيـــة مــطـــلــقــة دون تـــردد و
مـضـيـفـا ان مـنـتـخـبـنـا ظـهـر بـصورة
جيـدة وكسب اللـقاء االول وتـعثر في
الــثـاني لـظــروف مـعــروفـة مــنـهـا انه
ـبـاراة الـثـاني من لـقـاء اكـمل شـوط ا
اســتـرالــيـا وقــد خـســر خـدمــات احـد
افـضل الالعبـ لـديه كـما ان لـلـفريق
االســــتـــرالي افــــضـــلــــيـــة الــــبـــنــــيـــة
اجلـسـمانـيـة الـقـوية والـطـول الـفارع
ـتـجـانس واالعـداد اجلــيـد لـلـفــريق ا
الذي ظهر امامنـا قويا مع ان العبينا
تـمـكـنـوا من مـجـاراته وتـسـابقـوا في
اهــدار الــفــرص خــاصــة في الــشــوط
ــقـبـلـة يـوم غـد ـبـاراة ا االول وعن ا
اجلـــمـــعــــة امـــام مـــنـــتــــخب كـــوريـــا
اجلـنــوبـيـة اوضح مـدرب مـنــتـخـبـنـا
الــوطــني لــلــنـاشــئــ انـنــا نــتــعـامل

بــواقـــعـــيــة ونـــعـــرف جــيـــدا قــدرات
اخلصم ونحترمها كـما نثق بانفسنا
وقـدرات العـبـيـنـا وسـنـمـسك بـفـرصة
ـجمـوعة التـاهل ونـلعب من اجـلـها 
الالعـبـ اجلـاهـزين الى ابـعـد نـقـطة

كنة  .
واخـــتــتم عـــزيــز قـــوله بــانه يـــشــعــر
بالـفخـر مع جـماهـير الـكرة الـعراقـية
ـــنـــتـــخب وصـــفـــقت له الـــتي ازرت ا
ــهم انـــنــا نـــعــتــمـــد الــقـــيــاســات وا
الــصـــحــيـــحــة فـي الــتـــمــثـل الــدولي
وستـكـون هذه الـبـطولـة نـقطـة حتول
وانـعــطـافـة نــحـو االمـام فـي مـسـيـرة

الكرة العراقية .
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ــســـاعــد الـــكــابـــ عــبــاس ـــدرب ا ا
كن له عليوي اوضح ان اي فريق ال
ان يــواجه الــضــغــوطـات الــنــفــســيـة
عـرقالت مـهمـا كانت خـبرته وكثـرة ا
ولـو تتـبـعـتم حجـم الضـغط الـنـفسي
واالتــهــامــات الــتي صــبت عــلـى هـذا

الفـريق التـزوير والـتالعب باالعـمار
الى االصابات وعـدم جتاوز الفحص
الـــطــبي وغــيـــرهــا مع انـه فــريق من
الـفتـيـة الـصغـار الدركـتم ان مـا قدمه
حتى االن هو اكـثر من رائع مضـيفا
ان ذلك لــيس تـبــريـرا لالخــفـاق امـام
اسـتـرالـيـا ولـكـنه واقع حـال سـنكـمل
مــبــاريــاتــنــا جــمــيــعــا واخــرهــا في
رحلة االولـى امام كوريا اجلـنوبية ا
وسنـلـعب متـمـسكـ بالـفـرصة نـحو

التاهل الى الدور الثاني .
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نـتخب الـوطني الـذي تعرض العب ا
لــلــطـرد امــام اســتـرالــيــا عـلـي كـاظم
اعـتـذر للـجـمـاهـير الـريـاضـيـة عن ما
بـدر منـه وكلف الـفـريق غـالـيـا وذكر
ان تــصــرفه كــان من صــمــيم الــلــعب
شروع بالـقوة البدنـية ولكن احلكم ا
االيراني بـالغ كثـيرا في االنذار االول
الن العب اسـتـرالـيــا تـعـمـد الـتـمـثـيل

بالغة في السقوط. وا
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باراة مع وفي احدث تـعليق لـه عن ا
ـــنــــتـــخب الـــعــــراق قـــال مــــدرب  ا
ــوقع االســتــرالـي تــريــفــيــر مــوركن 
صـحيـفـة كـوول واسعـة االنـتـشار ان
ــبــاراة مع الـعــراق لم تــكن ســهــلـة ا
على االطالق وكانت اختبارا حقيقيا
ـكنه ـعرفـة شـخصـيـة البـطل ومن 
التمـسك بخيط االمل الى اخـر حلظة
 مــضـيــفــا ان احلظ وقف مع فــريـقه
بــــطــــرد العب وســــــــــط مــــنــــتـــخب
الـعـراق عـلي كـاظم في الـشـوط االول
ومن ثـم الــتــاثــيــر عــلى الــفــــــــــريق
بـصــورة عـامـة واعــتـقـد انـنــا قـدمـنـا
ــــلك عـــرضــــا قــــويــــا امـــام فــــريق 
سمــــــــعة اسـيويـة كبـيرة وعـدنا من
بــــوابـــتـه الى الــــتــــنــــافس مــــجـــددا
وتـــــــبقى الـفـرص قـائمـة حلـ لـقاء
الـــعــــراق مع كــــوريـــا اجلــــنـــوبــــيـــة
واســتـرالــيــا مع افـغــانــسـتــان ولـكن
فــريــقــنــا افـضل ويــتــمــتع بــثــقـة في

عنويات. النفس وارتفاع ا

مقداد ليعود الـديواني الى الساحة
واخــذوا بـبــنـاء الــهـجــمـات لــتـشــهـد
الدقيقة  70تسجـيل العب الديـوانية
الـبديل اسـعـد منـعم هـدف الديـوانـية
الوحيد مستغال ارتـداد الكرة الثابتة
التي سـددهـا العب الديـوانـية الـبديل
ايضـاً احـمد عـدنان ,وسرعـان ما بث
هـــذا الــــهـــدف احلــــمـــاس في بــــنـــاء
الهـجـمات الـعديـدة لـفريق نـادي نفط
اجلــنـوب ســاعــدهم عـلـى ذلك تـراجع
غـيـر مـبــرر لالعـبي الـديـوانـيـة اال ان
النتيجة بقيت على حالــــــــها لتفاني
خط دفـــاع الــديــوانــيــة ومـــــــــــهــارة
حـــــــــارس مــرمـاه عـالء رحـيـم الـذي
انــقــذ مـرمــاه من عــدة فــرص خــطـرة
لالعبي فـريق نفط اجلـنوب باســـــــم
عـــلي واحـــمــد قـــاسم  والـــبــديل ذو
الــــفـــــقـــــــــــــار شـــــاكــــر فــــيـــــمــــا لم
يســــــــتـغل العبو الـديوانيـة الفرص
ــــرتــــدة الــــتـي ســــنــــحـــــــــت لــــهم ا
ولـــيـــضـــيـــفـــوا ثالث نـــــــــــقـــاط الى

رصـيدهـم الذي اصـبح  4 نـقـــــــــاط
فــيـــمـــا بـــقي نـــفـط اجلــنـــوب خـــالي

الوفاض من النقاط .
∫  UDI

باراة حـضورا جـماهـيريا ـ شهـدت ا
كـبـيــرا لم يـشـهـده مـلــعب الـديـوانـيـة
ـــوسـم الـــكـــروي خـالل مـــبــــاريـــات ا

السابق .
باراة إبعاد رئيس الهيئة - شهدت ا
اإلدارية لنـادي نفط اجلنـوب إبراهيم
دحــلــوص من مــصــطــبــة االحــتــيــاط
بــسـبب االعــتـراضــات الـعـديــدة عـلى

قرارات احلكام .
- قدّم العبو الـفريق مـستوى كروي
عـالٍ أثـار إعـجـاب اجلـمـهـور الـغـفـيـر
ـبـاراة بـشـغف وارتـيـاح الـذي تـابع ا

ورضىً .
ـ قراءة الفاحتة مـن قبل اجلميع على
رحوم عبـد الكاظم كَاطع العب روح ا
اندية الرافدين والديـوانية و منتخب

احملافظة .

جانب من لقاء
الناشئ مع
استراليا في
نهائيات آسيا
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توقع ان تاتي بحضور جماهيري ا
كــبــيــر العــتــبــارات مــعــروفــة لــدعم
الـــنـــجـف وتـــغـــيـــر ســـجل بـــدايـــته

اخمليبة.
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لـعبه ويـعود الـسـماوة مـرة أخـرى 
عـندمـا يـستـقبل الـكـرخ بأربع نـقاط
وكله امل في  استـعادة توازنه في
لـقـاءات االرض الـتي تـمـثل له شيء
مـــــهـم  لــــكـــــنـــــهـــــا حتـــــتـــــاج الى
الـــتـــركـــيـــز  لالســـتـــفـــادة مـــنـــهــا
ـيــنـاء في وتـعــويض الـتــعـثــر مع ا
وسم قبل ان يسقط افتتاح نسخة ا
ـلــعب الـعــمـارة في اول خـروج له
مــا اثــار مــخـــاوف االنــصــار في ان
يـــــبــــــقى الــــــفـــــريـق مـــــعــــــتـــــمـــــدا
عـــــــــــــــلـى  مـــــــــــــــبـــــــــــــــاريــــــــــــــات
االيـــــاب   لــــكــــنــــهـم  مــــؤكــــد لم
يـــــتــــأخــــروا مـن دعم  الـالعــــبــــ
لـتــحـقـيق الـفـوز األول وطـرد الـقـلق
الــــذي تــــركــــتـه نــــتــــيــــجــــة الــــدور
ـنــتـجـة االول  وحتــقـيق الــعـودة ا
وتــقـد االنــتـصــار االول لـهم  في
مـهمـة التظـهر سـهلـة بعـد نتـيجـت
واضـحتـ لـلكـرخ بـعدمـا تـمكن من
الـتــعــادل مع الـنــجف قــبل حتــقـيق
يناء  ما زاد ورفع من الفوز على ا
معنويات الالعـب وحظوظ الفريق
والرغبـة في مواصلـة حصد الـنقاط
عـبـر الـتـعـامل مع الـفـرص وطـريـقـة
الــلـعـب ورفع وتـيــرة األداء من اجل
حتـقيق الـنتـيـجة الـتي يكـون خطط
ــتــلك لــهـــا جــهــازه الــفــنـي الــذي 
عناصـر قدمت الفـريق بشكل واضع
وجــمـــعت اربع نـــقــاط وكــلـــهــا امل
في  اخلــروج بــكـل الــفــوائــد امــام
انـظــار جـمــهـور الــسـمــاوة الـذي ال
يـريـد فـقـدان الـثـقـة بالعـبي الـفـريق
ـــطـــلــوب ـــســـتـــوى ا فـي تـــقـــد ا
ـهـمـة الن وحتـقـيق اولى الـنـتـائج ا
ـهمـة التي ال غـير ذلك سـيـعقـد من ا
تظهـر سهلة للـفريق الساعـي للبقاء
من خالل امـكـانـات الـنـادي وجـهـود
ـشــاركـة الـالعـبــ في الـدفــاع عن ا
التـي يامل الـتـوازن فيـها  من دون
الـتـعـويل عـلى مـلـعـبه الـذي يـسـعى
لالحـتـفــال به عـبـر الــنـتـيــجـة الـتي
يــكــون قـد خــطط لــهـا حــازم صـالح
الــذي يــواصـل الــعــمل مـع الــفــريق
ويدافع مـع الالعبـ لتـحقـيق هدف
الـبقـاء في مهـمة بـغيـر السـهلـة قبل
ان تـاتي الـبـدايـة الــــــــصـعـبـة بـعد
تــعــادل وخــســـارة  والــســعي الى
حتــقـيق الـفــوز االول عـبـر  أجـواء
الـــلـــعب الــتـي اعــتـــاد عــلـــيـــهــا في
اخلـــروج بـــأفـــضـــــــــــل الـــنـــتـــائج
ـاضي مـبـتـعدا ـوسم ا خـصـوصـا ا
ـــؤخــرة بـــعــدمــا جنح عن مــواقع ا
كثـيرا في مـواجـــــــــهـات الضـيوف
ن فـــيــهم الـــكــبـــار الــتـي احــدثت
ــشــاركـة األفــضل من الـتــغــيـر في ا

قبلها.

القوي الثالث.
وسـيكـون الالعـب امـام عـمل كبـير
لــعــكس قــوة الـــفــريق لــوضع حــدا
لـلــنـتـائج الــسـلــبـيـة الــتي  يـراهـا
جهازه الفني بالصعبة وتتطلب من
عنـاصره الـدفاع بـقوة وايـقاف قوة
واجهة االستثنائية الطالب  في ا
امـام رغـبـة حتـقـيق الـنـتـيـجـة الـتي
تـمثل الـتـحدي الـذي سيـبـقى قائـما
بـاراة التي يـتطـلعان حتى نـهايـة ا
لـهـمــا سـويـة عــبـر ايـجــاد احلـلـول
الـــتي تــقـــود لــلـــحــسم فـي طــمــوح
مـشـتـرك للـخـروج بـكـامل الـعالمات
وحتقـيق الفـوز االول الذي سـيكون
ـهـمـة واالنـضـمـام لـلـفرق الـبـدايـة ا

نتجة قبل فوات االوان. ا
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والحـديث يعـلو عـلى حتـقيق الـفوز
في ديـــربـي مـــديـــنــة الـــنـــجـف بــ
غـــزالن  الــبـــاديــة والــوسط االول
بنقـطت من تـعادل خارج وداخل
األرض والــثـاني خــرج بـالــنـتــيـجـة
االهم الـتي مـحا فـيـها اثـار خـسارة
الشرطة وخرج بكامل العالمات من
فوزه على األمـانة ويتـطلع لـتعزيزه
هـمـة االسـتثـنـائـية من خالل عـبـر ا
انـــدفــاع الالعـــبـــ لــتـــقــد االداء
الــفـني الــعـالي وإضـافــة نـقـاط اهم
ـرحـلة االولـى رغم ظروف لـقـاءات ا
اللعب التي تقف للممثل االول لكرة
النجف عبر تواجد جمهوره الكبير
نـتظر بـلهفة لـلمبـاراة واليقبل اال ا
ـنظـومة الـتي تـعثرت بالـفوز عـبر ا
امام الـكرخ والـبحـري وحان الوقت
لعكس مـستوى الالعـب واالندفاع
ـطــلـوبـة في لـتــحـقـيق الــنـتـيــجـة ا
مــبـــاراة يــتـــوقع ان تــعـــكس طــابع
االثــارة والـنــديـة لــقــيـمــة نــقـاطــهـا
واالعـتــبـارات الــتي حتــمـلــهــا لـكال
  حيث الـفوز الـذي يكون للـفريـق
خطط له اهل الوسط الذين يدركون
طبيعـة االجواء التي ستـجري فيها
واحلــسم سـيـكـون االجنــاز الـكـبـيـر
رغـم الـفــوز عـلـى االمـانــة لـكن هــنـا
ســيـكـون لـه طـعم خــاص وكالهـمـا
ـني الـنفس بـاخلـروج به  لـقطع
خطـوة مهـمة سـتدعم جـهود الـفائز
همة واجهـات القادمـة في  ا في ا
الـتي يـظــهـر فــيـهـا االثــنـ بـوضع
متـشابه من حـيث الـهجـوم والدفاع
وفـارق الـنـقاط  ويـتـوجـهـان بـقوة
نحو حتقيـق النتيجة عـبر التعويل
عــلى عـطـاء عــنـاصـرهــمـا وكالهـمـا
ـتلـكان مـجمـوعـة العبـ انتـدبوا
بــعـــد تــراجع مـــســتــوى مـــشــاركــة
ـــوسـم األخـــيـــر الــــفـــريــــقـــ فـي ا
خصـوصا الـوسط وكالهمـا يعوالن
سـوية من اجل مـشـاركة مـهـمة عـبر
الـتـمـسك بـالـنـتـائج االيـجـابـية رغم
ــــــواجــــــهـــــة اخلــــــصــــــوصــــــيــــــة 
الـسبت  الـتي  ستـعـطي الفـوائد
هـمة لـلذي يـقدم  االداء ويـحـسم ا
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مـــبــاريــات تـــظــهــر مـــتــوازنــة بــ
الـفــرق  الـتي سـتـفـتـتح  اجلـولـة
اجلديـدة  عنـدما  جتـري بعـد غد
الــســـبت الــتـــاسع والــعـــشــرين من
الشهر اجلـاري ست مباريات ضمن
اجلولة الثـالثة من مسـابقة الدوري
ــــــــمـــــــــتـــــــــاز تـــــــــتـــــــــوزع بــــــــ ا
مـالعب  الــــعـــاصــــمــــة والـــنــــجف
والسـماوة والـزبير وتـشكل اهـمية
واضـحـة امـام الـفـرق الـتي تـأخـرت
ـاضـيـتـ وشـكـلت في اجلـولـتـ ا
احبـاطا لهـا ما يجـعلهـا البحث عن
ــثـلــة بــتـغــيــر الـنــتـائج احلــلـول 
وحتـســ األداء لـتـدارك االمـور من
هــذه االيــام والــتــحــول الى تــقــد
الــــعــــمل االفــــضل والــــتـــعــــامل مع
باريات بجـدية ومن دون التفريط ا
بــالــنـقــاط الن تــاثــيــرهـا ســيــظــهـر
ســـريـــعـــا مـــا يـــتـــوقع ان تـــشـــهـــد
ذكورة مباريات منافسات اجلولة ا
مـهمـة على مـسـتوى كل الـفرق عـبر
الــلــعب بــشــعـار البــديـل عن الــفـوز
الذي تـسـعى الى حتقـيقه والـتوجه
بقـوة الى مـواجهـاتهـا التي  تـريد
تـــــــــــقدمـة السـير بـخطى الفـرق ا
ــتــحــقق ثــابــتــة وحــقــيــقــة لــدعم ا
ومـواصـلــة الـتـقــدم عـبــر اسـتـغالل
ـــــعـــــنـــــويـــــة ورفع حـــــالـــــتـــــهـــــا ا
حـــــــــظوظـها عبـر عناصـرها التي
ـوسم بـتـحقـيق الـبـداية اسـتـهلت ا
النـــــــــاجحة التي منحت الصدارة
لــنـفـط مـيــســان وفي  تــغــيــر مـهم
بـابـتـعـاد الـفرق اجلـمـاهـيـريـة التي
اســـــــــــتـمرت تـفرض نـفسـها على
ــــــــــــوقــع االول عـــــــــــلــى مـــــــــــدار ا
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ــذكـورة بـالـغـة ــقـابـلـة ا تـظـهـر  ا
االهـمــيـة لـطــرفـيــهـا حــيث الـطالب
بـنــقـطــة من تــعـادل مع الــديـوانــيـة
وخـســارة من اربــيل وســيــلــعــبـون
حتت ضغط جمـهورهم على امل ان
ـطـلـوبـة قبل ان تـاتي  الـنـتـيجـة ا
ـطــالب بـتــعـديل يـتــاخـر الــفـريـق ا
صـفـوفه وجتـهـيـزهـا عـبـر الـدروس
ـؤكد االضـاقـية مـن يحـيى عـلـوان ا
يـخـطط لـلـفـوز الن االمـور التـتـحمل
بـعـد أي نـتيـجـة سـلـبيـة امـام رغـبة
عدل واالبتعاد عن مواقع حتس ا
ـــؤخـــرة الـــتي عـــانى مـــنـــهـــا في ا
ــوقع ــشـــاركــة األخـــيــرة حـــيث ا ا
الــرابع عـشـر قــبل ان تـاتي عــمـلـيـة
ــثــلــة بــالــكــادر الــفــني الــتــغــيــر 
  لـلدفاع واضافة عـدد من الالعب
عن ســمــعــة الــفــريق عــبــر الــعـودة
لـتـقـد النـتـائج االيـجابـيـة وعـبور
احلـدود في مــهــمـة التــبــدو سـهــلـة
الـــتـي ســـتـــكـــون فـــاشـــلـــة من دون
اخلــروج بـالــفــوز الــذي يــســعى له
احلدود احملـبط بـخسـارتي الزوراء
والـــنـــفط قـــبل ان يـــواجه الـــفـــريق
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رسم فـريق نـادي الـديـوانـيـة الـفـرحـة
عــلى شــفــاه جــمــهـوره الــغــفــيــر إثـر
حتـقيـقه الـفوز عـلى فـريق نـادي نفط
اجلــنــوب بــهــدف مــقــابل ال شيء في
ــلــعب اخلــاص ــبـــاراة ضــيــفــهــا ا ا
بــفــريق الــديـوانــيــة ألول مــره ضـمن
ـرحـلـة االولى اجلـولــة الـثـانـيــة من ا
ــمـتـاز وأدارهـا ـنــافـسـات الـدوري ا
احلكـام احـمد كـاظم ومـصطـفى كاظم
وعــلـي عــنــاد وعــمــار مــوسى وعــبــد
العال خضير مقيماً للحكام وشهدت
تنافـسا كـرويا حيث تـقاسم الفـريقان
ــبـاراة الــســيــطــرة عـلى مــجــريــات ا
وبـدأها الـديـوانيـون بـفرض سـيـطرة
واضحـة علـى مجـريات الـشوط االول
حـيث اضـاعـوا فـرصـا عـديـدة سـهـلـة
بـسبـب التـسـرع وغـيـاب احلظ بدأت
في الــدقــيــقـة  5 لالعب الــديــوانــيــة
ــقــابل سـدد العب ســيف طـاهــر في ا
نفط اجلـنوب حسـ جواد كـرة قوية
انقـذها حارس مـرمى الديـوانية عالء
رحــــــيم الـى ركـــــنــــــيـــــة وشــــــهـــــدت
الــدقــيــقــة  14وقــوف عــارضــة نــفط
اجلنوب بوجه كرة مـهاجم الديوانية
احمـد عبـد الـرزاق التي لم يـستـغلـها
كــابــ الــديــوانــيــة ســعــيــد مـحــسن
بــالــشـــكل الــصـــحــيح كــمـــا شــهــدت
الدقيقة  43ضياع فرصـة سهلة على
مدافع الـديوانيـة قيس مـقداد عـندما
علت كـرته الرأسـية الـقويـة العـارضة
بـقـلـيل لـتـنـتـهي دقـائق الـشوط االول

بالتعادل السلبي.
وفرض فـريق نفـط اجلنـوب سيـطرته
ــبـاراة ونــقل كـراته عــلى مـجــريـات ا
الـــعــديـــدة الى ســاحـــة الــديـــوانــيــة
وسـرعــان مـا ادرك مـدرب الــديـوانـيـة
علي هاشم االرتباك الذي سيطر على
فـــريــقه حــيث اجــرى تـــغــيــيــر ثالثــة
العــبــ عــلى تــشــكــيــلـة فــريــقه وهم
الالعب احــمــد عــدنـان بــدل الــكــابـ
ســعــيــد مــحــسن واســعــد عــواد بـدل
حس ياسر وحيدر مهدي بدال قيس

الديوانية يخطف ثالث نقاط مهمة من نفط اجلنوب. عدسة - فارس احلميد
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