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وسط تهديـد اربيل والـطالب واحلدود لكن
عـلى الـنـفـط جتـاوز عـقـبـة الـوسط الـسـبت
الــقـادم   لــكن مــا يـعــيـد الــوضع لـلــتـوازن
نـتـيـجــة الـيـوم والن الـفـوائـد مع  الـتـعـادل
ــوقــعه األخـــيــر  مع انه الـــذي ســيــأخـــذه 
ســيـلــعب بــطـمــوحـات الــفـوز الــذي تـصب
الـتـرشـيـحـات بقـوة لـلـشـرطـة الـذي يـتـمتع
ــواصـفـات ويـحـمل  امـال احلـسم بـكـامل ا
بعدمـا حقق األصعب في مـناسبـات سابقة
مـيز ويـعمل قبل ان يـحـسن من مسـتـواه ا
عـلى حتـقـيق خـطوة إضـافـيـة  بـفـضل ثـقة
الالعـبـ الـذين يـحـملـون الـقـدرات الـفـنـية
ــواصــلـــة  حتــقـــيق الــنـــتــائج الــعـــالــيـــة 
االيـجابـيـة  بـفضـل ثقـة الالعـبـ  لكن  كل
ـــتــوقع ان شـيء قــديـــحــدث في  الـــلــقــاء ا
ـراقـب ولـيس انـصار يـحضى بـاهـتـمام ا

الشرطة حسب. 

ــكن جتــاوزهـا مــا حــصل مــجــرد عــثــرة 
ـــكن ان تــبـــقى  تالزم  الــفـــريق الــذي وال
يريـد استـعادة حـالة الـلعب والـتوازن عـبر
بــوابـة الــشـرطــة والـنـتــيـجــة لـتي ســتـهـدأ
األمـــور مــا بــ ادارة الــســلــطــان واحــمــد
ـوسم  والـعـودة والالعـبـ  امـام ضـربـة ا
لـلـسـيــر بـشـكل اخـر بـعـد نـكـبـات اجلـوالت
اخلـــمس االخــيــرة الــتي  انـــعــكــست عــلى
ـشـاركة الـتي يـأمل ان يـعـود لهـا  بـعـدما ا
تـــعــرض لــثالث خــســـارات والــتــعــادل في
ثمـاني مباريـات والفـوز في البقـية ويـظهر
في هـجـوم مــتـوازن ثـاني افـضل قـوة بـعـد
الشرطة لكنه يبـدو يعاني كثيرا في الدفاع
بعـد تلـقي  عـشرون هـدفا لـكن مع كل الذي
جــرى  فــبــإمـــكــان عــودة الــفـــريق لــدائــرة
نـافسـة اذا مـا تمـكن  من   عرقـلة  مـسار ا
الشـرطـة  والن غيـر ذلك سيـتـاثر بـعد اكـثر

ســتـغــيـر  الـطــريق بـســرعـة  اذا مــا تـمـكن
ـعروف ـستـواهم  ا الالعـب من  الـعـودة 
وعبر حالة االنـسجام  بعدما بـقوا يلعبون
ســويـة مـن فـتــة لـيــست بـالــقـصــيـرة  والن
اجلـمــيع في هـذا الـفـريق يــامـلـون الـعـودة
لـسـكـة الـنـتـائج بـعـد  فـتـرة الـتـراجع الـتي
كن جتاوزها بنتيـجة اليوم في التصدي
ــؤثـرة  والن لــقــوة الــشـرطــة الــكــبـيــرة وا
اخلــروج من مــلــعب الــشــعب حتت أنــظـار
جـمــهـور الـشـرطـة يـعــد بـاالجنـاز  الـكـبـيـر
ويــتــجـــدد األمل  في  الــتــقــدم مع  جــهــود
الالعـب والـنظـر في مهـمـة ستـعيـد الروح
ــعــنــويــات واالقــتـراب مـن الـدخــول في وا
ـنافسـة  التي الـقت بضاللـها على اجواء ا
مـشاركـة الـفـريق الذي يـامل بـاثـارة االمور
عـبـر الـتـحـول  في الـنـتـيـجـة رغم صـعـوبـة
الـلقـاء  لـكـنه قـادر على تـاكـيـد وجوده وان

تـوجيـهـاته عبـر طـريقـة اللـعب الـتي اعدت
ــبــاراة  لم تــكن ســهــلــة في ظل  الــتــغــيـر
السلبي الذي حصل للفريق الذي خرج عن
ـطلـوبـة بسـرعة ويـعاني ـنافـسة ا مسـار ا
كـثــيـرا والن  اخلــروج  مع الـشــرطـة بـدون
الفـوز سيـزيد من الـفشل  ويـبقى مـهدد من
مالحــــقــــيـه  رغم  امــــتـالكه لــــثــــاني قــــوة
هــجــومــيـة ســجل  30هــدفــا ويــعـول عــلى
عناصره الواعدة الـتي تسعى تغير االمور
من خالل  الـلــعب بـشـكل مــنـظم واالنـدفـاع
امـام فـريق قـوي  يـسـعى لـتـعـزيز صـدارته
ـرور وبــات اليــابه الي طــرف كـان  بــعــد  ا
رحلة بانتصارات مهمة  والسعي حلسم ا
بـالفـوز عـلى الـنـفط اخملتـلف  الـيـوم  الذي
بـوسـعه الـعـودة ولـو من بـعـيـد بـاالعـتـمـاد
ــكن ان عــلى جـــهــود عـــنــاصـــره الــتـي ال
تسـتمر بـعيـدة عن االجنازات  امـام خطوة

ـوسم الـذي والـتـفـكـيـر مـنـصب عـلى لـقب ا
يــقـتــرب مــنه شيء فـشـيء بـاالعــتـمــادعـلى
الالعـبـ الـذين يـواصـلـون تـقـد الـعـطـاء
بشكل واضح والـلعب باصـرار وفرض قوة
تألق امـام حتقـيق  الهدف االول الفـريق  ا
عــبــر  اداء الـالعــبــ الــقــادرين عــلى فــعل
الــنـتــائج  وصــنـاعــة احلـدث  والــفـارق في
مشـاركة تـعد االفضل لـلفـترة األخـيرة الحد
تـكـامل الصـفوف اقـطاب الـكرة الـعـراقيـة ا
بعـدما لعب  18مباراة  حـقق الفوز في 13
والـتعـادل في 5دون خـسـارة تـذكر وأفـضل
رقم  تهديفي   40واقوى دفاع تلقت شباكه
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مـن جـانــبه يــتــمــنى الـنــفط بــســقــوط نـفط
مـيسـان امـام الـوصـيف  اللـقـاء الـذي جرى
امس االول بـنـفس الــوقت  يـسـعى الـعـودة
لــسـكــة االنــتـصــارات في اعــقـاب الــتـراجع
ـوقع السادس الواضع والـسريع وفـقدان ا
والعودة له عبر نتيجة التعادل مع الشرطة
والفوز يجعله التفكير في التقدم  للخامس
على بعـد نقطة من نـفط ميسـان حل  لقاء
ــقــبل مـع الــوسط   وبــانــتــظــار الـــســبت ا
وقع ـطلـوبـة خلـطف ا حتـقيق  الـنـتـيجـة ا
اخلــامـس أي انه امـــام تــغـــيـــر كــبـــيـــر لــو
استعاد ثقة اللـعب والنتائج امام مبارات
مهمت يعـنيان  الكثيـر للفريق الذي وعدم
واقع الـتي تواجد فـيها االبتـعاد بعـد عن ا
وسـمـ األخـيـرين واحلـصول بـقـوة في  ا
عــلى  اول مــشـاركــة خــارجـيــة فـشـل فـيــهـا
شاركة احمللية التي ا انسحبت على ا ور
زادت مـــعـــانـــاته خالل اجلـــوالت االخـــيــرة
وتلقي خسـارت في فترة قـصيرة  وفقدان
الـــكـــثــيـــر من الـــنـــقـــاط والزال بـــعــيـــد عن
ـنافـسـات ويـبحـث عن مسـتـواه  وهـويته ا
ـفــقـودة عـلى عــكس مـا كـان مــنـتـظـرا من ا
عـناصـره وعودة شـبـابه للـمنـافـسات بـقوة
ؤجلت الـلت اتيا امام فرصة استـغالل ا
ـطلوب طـبعـا لو استـغالل كما في الوقت ا
يــجب   وأهــمـــيــة الــعــمل عـــلى مــواجــهــة
الـشـرطـة  واخلـروج بالـنـتـيـجـة لـتي تـنـقله
لــلــواجــهـة بــعــدمـا تــراخى والــســقـوط في
مواقـعه التي اسـتمـر يحرسـها بـقوة لـفترة
ـنح  ضـيـوفه طـويـلـة قـبل ان يـتـهـاوى  و
الــنــقـــاط الــتـي  ســبــبـت له مــشـــاكل  عــدم
ــكـانه  امـام  مـهـمـة غـايـة في االسـتـمـرار 
وقع الـصـعـوبة امـام الـشـرطـة السـتـعـادة ا
ـا التـقدم لـلـخامس االسـبوع السـادس ور
القـادم  فالتـعادل الـيوم من الشـرطة يـعيده
ـاضـيـة ـكــانه الـذي افـتــقـده في اجلـولــة ا
والـفـوز عـلى الـوسط  سـيـدعـمه كـثيـرا  في
ــوقع  مــتـقــدم  بـشــرط  الــلـعب االنــتــقـال  
ــتـــصـــدر حــيث بــتـــركـــيــز وقـــوة  امـــام  ا
االخـتـبـار احلــقـيـقي لـلـمـدرب حـسن احـمـد
ـؤكـد يـشـعـر بـاإلحـبـاط بـعـد الـذي حـصل ا
لـلــفـريق  خالل  األدوار اخلـمــسـة األخـيـرة
عـنــدمـا خـســر من الـكـهـربــاء ثم تـعـادل مع
فـريق احلـسـ وخـسـر من اجلـويـة أي انه
انهـزم مـرت خالل ثـالثة ادوار االمـر الذي
شاركات الثالث لم يحصل مع الفريق في ا
األخــيـرة واســتـمــر يـنــزف الـنــقـاط عــنـدمـا
تعادل مع نـفط مسان وبـعده من الديـوانية
أي انه خــسـر   12نــقــطــة في اخــر خــمس
جــوالت قــبل ان يــواجه الـشــرطــة في لــقـاء
صعب جدا  قد يزيد الـط بله بوجه مهمة
احــمـــد الــذي يـــامل ان  يــطـــبق الالعـــبــ
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باراة حـقق فريق النـفط فوزاً مـهماً عـلى الكرخ بـتغلـبه عليه  80 -90فـي ا
رحـلة الـتاسـعة الـتي جمـعت الفـريقـ على قـاعة الـكرخ ضـمن لقـاءات ا
مـتـاز لكـرة الـسـلة.  الـنـفط انهى ـرحلـة الـثانـيـة لـلدوري الـعـراقي ا من ا
الربع االول لصاحله بنتيجة  ?20-27ليبسط سيطرته على مجريات اللقاء
مـنـذ الـبـدايـة ويـؤكـدها فـي الـربع الـثـاني الـذي حـسمـه لـصاحلـه ايـضاً
بـنـتـيـجـة .13-15 وكـان الـربع الـثـالث مـشـابـهـاً لالول والـثـاني إذ انـتـهى
لـلنفط بنتيجة  ?22-27لـكن الكرخ استطاع اخـيراً ان يحسم الربع الرابع

صلحته وينهيه بنتيجة .25-21
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ـبي لكـرة الـقدم سـألت وسـيلـة اعالم ريـاضيـة مـحـليـة مـدرب منـتـخب العـراق االو
درب محلي مخـتص في اللياقة البدنية , عبدالـغني شهد عن امكانية االسـتعانة 
فـاجـاب شهـد بـالـنص انه لن يـقبـل باي مـدرب مـحـلي للـيـاقـة البـدنـيـة في كادره ,
درب سردار مـحمد الـذي عمل في الكادر واسـتثنى من تـعميمه  ,الكـاب شهـد ا
ـتلك اخلبـرة واالمكـانية الـلتان الـتدريبي لـلمـنتـخب الوطني  , ,معـلال ان سردار 
تسـمحان له بشـغل موقع  مدرب اللـياقة البدنـية في كادر تديب اي مـنتخب وطني
.. عـلى االرجح (لن) يــلـوم احـد الـكـابــ عـبـدالـغــني شـهـد عـلـى مـوقـفه الـرافض
ـدرب محـلي (مخـتص) في الـليـاقة الـبدنـية  ,واالسـباب غـير قـليـلة , لالستـعانـة 
اهـمـها (عـدم) وجـود هـذا الـعنـوان الـتـدريـبي في معـظم الـكـوادر الـتـدريبـيـة لـفرق
ـدرب ـمـتـاز .. و(عـدم) مـحاولـة عـدد كـبـيـر من ا ـشـاركة في الـدوري ا االنـديـة ا

الـعـامـلـ في الـوسط الـتدريـبي  ,في الـعـمـل كـمـدرب مـخـتص لـلـيـاقـة الـبـدنـيـة ..
والسـبب الثالث هو (عدم) التعـامل مع اللياقة البدنـية كعلم قائم برأسه  .. وسبب
رابع وهو مـهم يتعلق ب(عدم) حـرص ادارات االندية الرياضـية على وجود مدرب
متاز .. عندما شاركة في الـدوري ا لليـاقة البدنية في الـكوادر التدريبية لـفرقها ا
ــؤشـرات عـلى واقع الــتـعـامل مع الـلــيـاقـة الـبــدنـيـة في االنـديـة تـسـجل كل هـذه ا
الـريـاضـية  ,فـان احلق سـيـكـون مع الـكـابـ عبـدالـغـني شـهـد في رفـضه لـوجود
مدرب مـحـلي للـياقـة البـدنيـة في كادره  ,النه وبـصراحه شـديدة  ,ان واقع الـعمل
التدريـبي في االندية الرياضيـة احمللية ال ينتج مـدرب محلي مـتمكن في مجال

اللياقة البدنية .
ـبي لـكرة الـقـدم عبـدالغـني شـهد  ,من  هل ان موقف مـدرب مـنتـخب الـعراق االو
درب احملـلي (اخملتص) في اللياقة البـدنية سيجعل االنديـة الرياضية احمللية ان ا
تغيـر موقفها من مدرب الـلياقة البدنـية باجتاه فرض مثل هـذا العنوان الفني على
الـكـوادر التـدريـبيـة في فـرقهـا ? تـساؤل سـيـبقـى بال اجابـة في ظل غـياب الـرقـابة
عـلى عمل ادارات االنـدية الريـاضية  ,ويشـكل غياب هـذه الرقابـة عالمة اسـتفهام
كـبرى  ,خاصـة وان كل االنديـة الريـاضية تـعتـمد وبـشكل كـلي على احلـكومة في
ـالي .. وفـرض رقـابـة ادارية ومـالـيـة وفـنـية مـنـتـظـمـة على اداء ادارات تـمـويلـهـا ا
رات فـي وسائل االعـالم بكل ـئـات ا ـها  ,طـرح  االنديـة الـريـاضـيـة بقـصـد تـقـو
قنواتها  ,وفي ندوات واجـتماعات رسمية وغير رسمية في محافل رياضية محلية
ة تتكرر وهي  ,الى مـتى تبقى مساءلة عديدة  ,ولـكن دون جدوى .. تساؤالت قد
ــاذا ال تـتـحــرك وزارة الـشـبـاب االنــديـة الـريــاضـيـة غـائــبـة من قـبـل احلـكـومـة .. 
والريـاضة باجتاه االعالن عن الئحة تقيس وتقّوم اداء ادارات االندية ,
ـبـيـة الـوطـنـية واذا كـان الـعـمل الـرقـابي من واجـبـات الـلجـنـة االو
بـية الوطنيـة هذه الواجبات .. الـعراقية  ,فلـماذا ال تؤدي االو
ماهي مـهـمـات جلنـة الـشبـاب والـريـاضة في مـجـلس الـنواب
الـعــراقي .. تــســاؤالت مــفــتــوحــة الى اجل غــيــر مـســمى ..
واالنـديـة الــريـاضـيــة تـسـتــغل هـذا الــفـراغ الـرقــابي بـاسـوء
الـصور ,والنـتيجـة ان التخـلف االداري والفني يـنمو مـوسما
نتخبات الوطنية اخلاسر االكبر . اثر موسم دون توقف  ,وا
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جـولـة ألخـرى في نــتـائج مـوفـقـة من حـيث
سـجلـة التي االداء اجليـد وعدد األهـداف ا
تـــعــكس قــوة الــهـــجــوم  وصالبــة الــدفــاع
فـارز بدورهـا كما يـجب  دون منح وقيـام ا
الــــفـــــرصــــة القــــرانـه في االقــــتـــــراب مــــنه
ومــنــافـســته عــلى الــصـدارة الــتي يــسـعى
الالعـب لـدعهـمـا عبـر إضافـة نـقاط الـيوم
لالبــقــاء عـلـى نـفـس الـفــارق في حــال فـوز
اجلوية الذي يـكون قد لـعب اولى مباراتيه
ـؤجلـة مع مـيـسـان   حيث يـامل الـشـرطة ا
في تــعـثــر الـغــر  لـتــوسـيع الــفـارق  الى
تـسع نـقاط بـشـكل مـؤقت حل إقـامـة لـقاء
الــزوراءواجلـــويــة في اخلـــامس عــشــر من
الـشـهر اجلـاري.  ورغم تـفـوق الـشـرطة في
كل التـفاصـيل وفي اداء يـتحـسن مع مرور
الوقـت لكـنه سيـلـعب بحـذر لـقطع اخلـطوة
ـهـمـة بـغض  الـنـظـر عن تـاخر الـنـفط في ا
اجلـــوالت األخـــيــرة لـــكن قـــديـــحــدث شيء
هـمة بوجه  الفـريق الساعي الى وتتعـقد ا
رحـلـة احلـالـية رور مـن ا حـسم االمـور وا
بـســجل نـظــيف ومــتـصــدر بــقـوة لــلـتــقـدم
بخـطى ثـابتـة  حتت انـظار جـمهـوره الذي
سـيــحـضـر  لـدعم االمــور الـتي جتـري كـمـا
يــرغب بــفــضل عــطــاء  الالعــبــ اغــلـبــهم
ـنــتـخب الــوطـني ن مــثـلــوا ا مــهـاريــ 
بـبـطـولـة اسـيـا االخـيـرة والـدفع بـانـفسـهم
وهم يبحثون عن اللقب وهم يعرفون جيدا
ـرور من جـمـيع احملـطات ان ذلك يـتطـلب ا
من دون تــوقف والــسـيــطــرة عل مـبــاريـات
ـرحــلـة الـثـانـيـة بـكـل تـركـيـز ألهـمـيـة ذلك ا
النهـا فـرصة الـصـراع واحلسـم  ومواصـلة
عــــطــــاء الالعــــبــــ  ومـــا  قــــدمــــوه خالل
اضـيـة  وجنـحـوا بـشـكل جـيد ـبـاريـات ا ا
ـباريـات  ثقتـهم  من حيث بعـدما شـهدت ا
الـدفـاع  الـصـلب االفـضل بـ الـكل عـنـدمـا
تــلـقى   6اهــداف في مــعــدل  مـهـم قـبل ان
يـحــقق الـعـدد األكـبــر من األهـداف  بـفـضل
قــوة الــهــجـوم  40هــدفــا كل شيء يــســيـر
ـدرب بـشــكل واضح  وطـيب بـعــدمـا تـرك ا
البـرازيلي بـصمـته على الـفريق الـذي يقدم
مــوسم جــيـد ويــســتــمــر الــكل يــنــســجـون
الــنــتــائج عــبــر االنــتــصــارات واقــتــنــاص
الفرص الـتي حتولت الى نـقاط لكن مع كل
الذي حتقق يتـع على الالعـب استغالل
ـواصـلـة تـاكيـد قـوتـهم   وصدارة الـفرص 
الـفـريق  الذي يـبـقى بـحـاجـة ماسـة لـنـقاط
ـســافـة مع اجلــويـة وكل الــيـوم  لـيــوسع ا
الدالئل تشير  لقدرة الالعب في  مواصلة
قــيـادة  الــفـريق الــبـاحث عن لــقب الـدوري
ــر بـــأفــضل احــواله  والن تــوســيع وهــو
الـفــارق مع مالحـقـيه سـيـمــنـحه  الـتـفـكـيـر
اكثـر في  احلصـول على الـلقب.  الـفوز في
لقـاء اليـوم سيـزيد من حـظوظ الـشرطة في
ـوقع األول  وتــعـزيـز اإلمـســاك بـقــوة في ا
األمــور الـــتي جتـــري وتـــســيـــر بـــاالجتــاه
الصحيح  وحسمها بعد معاناة طويلة من
فـقـدان اللـقب رغم إمـكـانـاته الـعالـيـة  لـكنه
واسم سرعان ما يـتخلى عن الـسباق في ا
األخـــــيـــــرة  مـع االخـــــتالف الـــــواضـح في
ـوسم الـقـائم الـتي تـشيـر كل الـدالئل الى ا
قــــــــدرتـه في خــــــــطـف الــــــــلـــــــقـب  فـي ظل
ـهـمـة والـقـويـة وفي سـجل االنـتـصـارات  ا
الحظ عــلـى الـشــرطــة  انه  في نــاصع.   ا
ـسـيطـر علـيه واليـعاني من شيء الوضع ا
في ظل الـتفـوق الـكـبيـر عـلى الـفرق في كل
شيء ويــحث اخلـطى  بــخـطــوات  مـتــقـنـة
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 تــشــهـد الــعـاصــمـة بــغـداد الــيـوم االثــنـ
ــؤجــلــة  من الــدور الــثــالث من ــبــاراة  ا ا
متاز رحلة االولى  من مسابـقة الدوري ا ا
تصدر بكرة القدم على ملعب الشعب ب ا
 الـشـرطـة والـسـابع  الـنـفط وفـيـهـا يـسـعى
ـتـصـدر  حلـصـد كـامل الـنـقـاط    لـتـعـزيز ا
ــرحـلــة االولـى كــاجنــاز مــعــنـوي مــوقـف ا
ـمـتــازة وفي عالقـة ومــواصـلـة مــسـيــرته ا
ـدرب والالعـبـ واألنـصار جـيـدة ما بـ ا
واإلدارة الــتي تــقــدم االحـتــيــاجـات  بــثــقـة
كـبــيـرة امـام عـطـاء الــفـريق  الـذي يـواصل
ــثـالــيـة انـطالقــته الــقـويــة مـنــذ الـبــدايـة ا
ــذكـورة ــرحـلــة ا والــعــمل عــلى اخــتـتــام ا
بــالــفــوز عــلى الــنــفط وسط اداء الـالعــبـ
ـــعــنــويـــات عــالــيــة والــكـل يــتــمـــتــعــون 
باريات ويحرصون بقوة عـلى دعم مسار ا
بـنـجـاح  ويــتـصـدر تـرتـيب الـدوري بـفـارق
سـت نــقــاط عن اقــرب مالحــقــيه والــرغــبــة
ـرحـلة ـهمـة  ا كـبـيرة في تـوسـيـعه  ودعم 
الـقـادمة الـتي تـنـطـلق في االول من الـشـهر
ـقـبل في إجـراء غـيـر مـدروس  حـيث كـان ا
ـباريات من دون األجدر ان يـستـمر إقـامة ا
تـوقف  واالسـتـفـادة من الـوقت كـلـمـا أمـكن
فبـعد تـوقف اكثر من شـهر بـسبب مـشاركة
ــنــتـخب الــوطـني  بــبــطـولــة اسـيــا يـاتي ا
ــــكن ان تــــقـــام الـــتــــوقف األخــــر  وكـــان 
ـؤجلة في أوقات اخرى  لـقلتها باريات ا ا
واحلـال  القـامـة بـطـولـة لـصـداقـة  الـفـقـيرة
ــشـاركــة  فـرق والمــعــنى من تـنــظــيـمــهـا 
ضعـيفـة قـد التتـمكن ان تـشارك   بالعـبيـها
بــسـبب  تــواصل الــدوريـات وكــان مـثال ان
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يزة حـققهـا الفريق وبعد سـلسـلة نتـائج 
دون الــتــعـرض اليــة خــسـارة فــانه يــبـحث
الـيـوم عن فـوز ثمـ  قـبل الـذهـاب لـلـراحة
اإلجبـارية  في ان ينـهي النـصف االول كما
يـريـد وفي أفضـلـيـة فـنيـة  عـالـيـة من حيث
ـسـتـوى واألداء والـلـيـاقـة الـبـدنـية  الـتي ا
يــتــمــتع بــهــا الـالعــبــ   والــتي مــنــحــته
الـــــــســــــيـــــــطــــــرة عـــــــلـى االمــــــور كـــــــمــــــا
نـشهـدهاعـنـدالشـرطة الـتي تـقدم مـا عنـدها
قـبل ان  تـبقى مـصـدر تـهـديد بـسـبب حـالة
ـتــلك كـل اإلمـكــانــيـات االنــســجــام  والنه 
ـوسم الـذي الـتي تــؤهـله لـتـحـقــيق هـدف ا
الزال  يــســيـر في مــشــوار طــويل  امـام 20
ــتـــاعب  له في ظل ــا تــخـــلق ا مـــبــاراة ر
ــبــاريـات ـنــافــسـات  وضــغط ا تــصــاعــد ا
ـوسم بـوقت ـتـوقـعـة امـام مـهـمـة انـهاء ا ا
ــــواسم اقـــرب ولــــيس كــــمــــا حــــصل في ا
األخـيرة.  لـقـاء النـفط  لن يـكـون سهال  في
كل األحــوال ويــشـكل ضــغــطـا  امــام سـعي
الشرطة  وتفـكيره وانشغـاله   حيث التقدم
نـــحـــو احلــصـــول عــلـى الــلـــقب  ومن اجل
تـــوســيع الـــفــارق مع الــغـــر والــوصــيف
اجلــويــة  في لــقــاء يــاتي  في ظل مــعــانـاة
تـراجع اداء ونــتـائج ومـوقع الــنـفط بـشـكل
غير مـتوقع بعـد سلسـلة   مبـاريات مخـيبة
ـسـتوى خـرج فيـهـا عن سـياقـات الـلعب وا
تـعارف عـليـها في اخـر موسـم  قبل ان ا
يــــفــــتـــقــــد لـــلــــتــــركـــيــــز   في وقـت تـــصب
ر في أفضل صلحة الشرطة الذي  االمور
أحواله   ولتـأكيـد قوته وقدراته وسـيطرته
ـســابـقــة ومــواصـلــة حـمــلـة عــلى أجــواء ا
حتقـيق النتـائج اجليـدة  وتسـيداالمور من

ـــبــاراة حـــيث ســـيــرتـــدي الــزوراء ا
الـلون األبـيض الـكامل بـيـنمـا يـرتدي
احلــــارس الـــلـــون األصـــفـــر الـــكـــامل
ويــرتــدي ذوب آهن الــلــون األخــضــر
الـــكـــامل ويـــرتـــدي احلـــارس الـــلــون
باراة على استاد األسود.  وستقام ا
فـــوالد شــهـــر في اصـــفــهـــان الــيــوم
االثــنــ عـــنــد الـــســاعــة الـــســادســة

والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
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ؤتـمر الـتـنسـيقي عُقـد امس االحـد  ا
ـبـاراة الــزوراء وذوب هـان اإليـراني
فـي اجلـــــــــــــــولـــــــــــــــة األولـى مـن دور
اجملموعات بـدوري أبطال آسـيا لكرة
القـدم.  و االتفـاق على كـافة األمور
اإلداريـة ومـوعـد الـوحـدة الـتـدريـبـيـة
ـــلــعب األخــيــرة لـــلــفـــريــقـــ عــلى ا
الـــرئــيـــسي ومالبس الـــفــريـــقــ في

الـديوانـية الـشـاب ليث مـعن فـرمان مـرماة من
دخــول الـكـرة الـقـويـة واخلـطـرة الـتي سـددهـا
مــهــاجم الـنــفط ولــيــد كــر لـتــبــقى الــدقـائق
ــتـبــقـيــة في حـالــة تـوجــسـكـبــيـربــ العـبي ا
الـفـريـقـ حـيث ظـهـر من جـانب العـبي الـنفط
مازن فياض و قاسم زيـدان و مصطفى علي و
ولـيــد كـر ومن جــانب الـديــوانـيـة الـالعـبـ
جـاسم مـحـمـد و فالح عبـد الـكـر ومـصـطفى
مـؤيـد  ,اال ان هــجـمـاتـهم لم تـنــتـهي بـالـشـكل
ـبـالـغـة والـشد الـصـحـيح بـسـبب الـتـسـرع وا
الــعــصــبي لــبــعض الالعــبــ بــاإلضـافــة الى
صالبــة خـطـي الـدفــاع الــفـريــقــ حــيث جنـد
لــلـنــفط الالعــبـ رعــد فـنــر و مــحـمــد مـعن و
مـحـمد عـبد احلـسـ و احمـد نـاظم وبخـلـفهم
يقف حـارسهم عـلي ياسـ فيـما جنـد دفاعات
الديوانية التي وقف سدا قويا ألنهاء هجمات
ــتـمـثل الـفــريق اخلـصم بــالـشــكل الـســلـيم وا
بالالعـب حـمود مـشعـان و كرار نـور وسجاد
احـمد ويـقف خـلـفهم حـارس مـرمى شـاب ليث
معن لـنجد إثـر جهودهم الـعديد من الـهجمات
تـبادلـة اال انهـا لم جتد ضالـتهـا في النـهاية ا
ـباراة بـنـتـيـجـة عـادلة الـصحـيـحـة لـتـنـتـهي ا
للفريق تشيـر الى التعادل السلبي وليضيف
الـفـريقـ نقـطـة واحدة لـرصـيدهم مـن النـقاط
ـركز فـيمـا اصبح لـيصـبح رصـيد الـنفط  و بـا
ـركــز   وقـال رصــيـد الــديــوانـيــة نــقـطــة و بــا
باراة مشرف فريق النفط مـشتاق طالب بعد ا
ان نـتـيـجـة الــتـعـادل لم تـلــبي طـمـوح الـفـريق
ـر بـظـروف صـعـبـة بـسـبب االصـابـات الـذي 
العديدة لالعبي الفـريق االساسي السيما ان
فـريق الـديـوانـيـة فـريق شـبابـي و صعـب على
ــؤازرة كــبــيــرة من قــبل مــلــعــبـه و يــتــمــتع 
جــمــهــوره الــغــفــيــر فــيــمــا قــال مــدرب نــادي
الديـوانيـة الكـاب صفـاء الكـاب صـفاء كاظم
عـضـو الـكـادر الـتـدريـبي نـقـطـة الـتـعـادل تـعـد
ايــجــابــيــة بــالـنــســبــة لــرحــلـة الــفــريق خالل
قـبل له شأن منـافسـات الدوري كـون الفـريق ا
ــقـدمـة كـوري حث ان الــفـريق يــعـد مـن فـرق ا
ناهـيك ان الفـريق يضـمن عناصـر جيـدة تمثل
بـية ومستـقرة فنياً نتـخبات الوطـنية واألو ا
وادارياً وتتغلب علينا مادياً اال اننا استطعنا
ان نقف بثبات نداً لفريق النفط بفضل  جهود
الالعب الذين ترجموا خبرة الكادر التدريبي
الى واقع ملموس ونـامل لفريقنـا يتبوأ مراكز
رحلـة الثـنيـة تليق مـتقدمـة خالل منـافسـات ا

بسمعة كرة الديوانية

ــبــاريــاتــفــرق أنــديــة ــبـــاراة مــسك اخلــتــام 
الديوانية والنفط اللذين كانا يطمحان حلصد
الـعالمـة الـكـامـلـة لــلـمـبـاراة حـيث الـنـفط كـان
ــبـاراة الـتـي تـأهـله ان يـطـمـح بـجـنـي نـقـاط ا
ربع الكبـار وليعوض نزف يكون ضمن فـرق ا
ـباريات الـسابقة النقـاط التي ضيـعها خالل ا
فيـما جنـد الديـوانيـة كان طـموحـه واضحا ان
ـواصـلة ـبـاراة  ـنـي النـفـس لـكـسب نـقـاط ا
ـبـاريـات الــسـابـقـة تـطـلــعـاته اجلـيــدة خالل ا
والــــهـــروب من مــــواقع فـــرق مــــتـــذيل جـــدول
الــدوري الـعـراقي لـكـرة الــقـدم . فـكـانت بـدايـة
بـاراة ناجحـة وذلك بتـبادل الهـجمـاتمن قبل ا
العـبي الفـريـق  ,لـتـشهـد الـدقـيـقة 6تـسـديدة
طـائشـة لالعب النـفط عمـاد عبـد الزهـرة و هو
ــقــابل سـدد ــواجه مــرمى الـديــوانــيــة في ا
العب الديوانيـة مؤيد مصـطفى كرة خطرة في
رمى حاذاة الـقائم االيسر  الدقيقة 17مرت 
النفط وشهدت الدقيقة  61انقاذ حارس مرمى
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كشف العبو فريق نادي الـديوانية عن معدنهم
ـباراة اجلـمـيـلـة التي الـكـروي االصـيل خالل ا
خاضوهـا مع ضيفهم فـريق نادي النفـطعندما
خرج من الـلقـاء الذي جمـعهم عـلى اد ملعب
الـديـوانـيـة بـالـتـعـادل الـسـلـبي ضـمن اجلـولـة
التاسعـة عشرة من منافـسات الدوري العراقي
ـــرحـــلــــة االولى وسط حـــضـــور ــــمـــتـــاز / ا ا
جـمـاهــيـري ديــواني كـبــيـر ولم يـوفـق الـطـاقم
ـؤلف من احلكام حتـس علي و التحـكيمي  ا
حيدر عبد احلسن و حس كاظم و احمد عبد
حـرجــان و ســمــيـر شــبــيب مــقــيــمـاً لــلــحــكـام
بــإدارتـهــا بــسـبب الــقــرارات اخلـاطــئــة وعـدم
االنــسـجــام مع مــسـاعــديه بــاتــخـاذ الــقـرارات
ا اثارَ سخـط اجلمهور التـحكيـمية الـصائبـة
باراة االهداف اال ان الندية ورغم غياب ملح ا
ـفعمـة بتعاطف واحلماس وتـبادل الهـجمات ا
جـمـاهـيــري كـبـيـر و رائع  كــان الـسـمـة االبـرز
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توج نادي الـشرطة لفئة الناشئـ بلقب البطولة التنـشيطية التي أقيمت السبت  2آذار
على بـساط قاعـة منتـدى شبـاب الغري في مـحافظـة النـجف األشرف برعـاية االحتاد
ركـزي للعبـة وإشراف االحتاد الفـرعي في النجف. وقال أمـ عام االحتاد الفرعي ا
ركز الثـاني كان من نصـيب نفط الوسط  فيـما أحرز نادي للـنجف علي نظـار : ان ا
ـركز الـثالث بيـنمـا حل ثالـثا مكـررا نادي ثـورة كركـوك.  وأضاف ان نادي ذي قار ا
ـركز الـشرطـة أحـرز لـقب البـطـولـة أيضـا لـفـئة األشـبـال  فـيمـا جـاء نـادي النـجـدة 
ركـز الثـالث ومنـتدى شـباب الـشعـلة ثـالث مكرر  الوصافـة  ليـحتل نـادي النـجف ا
مبيـنا بـذات الوقت ان فـئة الـبراعم شـهدت تتـويج العبي نـادي الشـرطة بـاللـقب ليحل
ـركـز الوصـافـة  ثم الـكهـربـاء ثـالثـا بـينـمـا جـاء منـتـخب كربالء الـتضـامن الـنـجفي 
ركزي للجودو الدكتور ـركز الثالث مكرر. من جانبه أكد رئيس االحتـاد العراقي ا با
عـدي الربـيـعي  ان هـذه البـطـولة الـتـنـشيـطـيـة أفرزت الـعـديـد من االمكـانـيـات الفـنـية
نتخبات الوطنية  خصوصا ان لدينا مكن زجهم في ا لالعبيـنا ومدربينا الذين من ا
ومتها خامات واعـدة بعمر الزهـور من شأنها االرتقاء بـواقع اللعبة واحلفـاظ على د

دى البعيد. ساتها على ا لبناء قاعدة رصينة ستتوضح 
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جانب من فرحة فريق الديوانية

متاز تنافسة على مقعد الصدارة في الدوري ا Ÿ«d∫ يشتد الصراع ب الفرق ا

ؤتمر اخلاص بوفد فريق الزوراء إجتماع ا


