
6

qOÐ—√Ë WO½«u¹b « ¡UI  r ×¹ w³K « ‰œUF² «
wŽ«e)« d¼Uþ s Š ‡ WO½«u¹b «

صامَ العـبو فـريقي الـديوانـية واربيل
عن تسـجيل االهـداف لتـنتـهي نتـيجة
الـلـقاء الـذي جـمع بـيـنـهـمـا على اد
مـــلــعب الـــديــوانـــيــة ضــمـن اجلــولــة
الثـامـنـة والعـشـرين للـدوري الـعراقي
متاز بالتعادل السلبي العادل وكان ا
تـأثــيـر األجـواء الــصـيـفــيـة  وارتـفـاع
درجـــة احلـــرارة واضـــحـــة عـــلى اداء
ـلـة ـبـاراة  الـفـريــقـ حـيث كـانـت ا
ولم تـــرتق لــلـــمــمــتـــاز خــاصــة خالل
الـشـوط االول الــذي كـانت فـيـه الـكـفـة

تـــمــيل لـــصــالـح اربــيل بـــعــد أن أدى
بـاراة التي سيـطرته عـلى مـجريـات ا
ادارهـا احلـكـام مـحـمـد ريـاض و رائد
حبيب و ظـافر سـعيد و مـحمـد مهدي
و د. مــحــمــد عـرب مــقــيــمـاً لــلــحــكـام
وحــمـيــد عـبــد اهالل مـنــسـقــا امـنــيـاً
وعالء الــبــصـري مــنــسـقــاً اعالمــيـاً .
 الــــــشــــــوط االول ..ســــــجل العــــــبـــــو
الديوانية حضورا واضحاً في  بداية
ــبــاراة  رغم غــيــاب عــدد كــبـيــر من ا
العبيـه االساسيـ و جلـوس البعض
منـهم عـلى مـسطـبـة االحـتيـاط لـسبب

او آلخـــر و ســرعـــان مــا ادرك العـــبــو
اربـــيل احلــــال واخـــذوا الـــبـــحث عن
فـــرض ســـيـــطـــرتــهـم واعـــادة الــروح
ألدائــهم  وهــذا مــا حتــقق لــهـم بــعـد
الدقـيقة   15إثر الـتمـريـرات العـديدة
التي تبادل بها العبوه حيث ساعدهم
تـذبـذب واالنانـية سـتـوى ا في ذلك ا
ـبالـغ فيـهـا حلـيـازة الـكرة والـتي لم ا
تـــكـن في مـــحـــلـــهــــا لـــبـــعض العـــبي
الـديـوانـيـة لـذا جنـد غـيـاب اخلـطورة
عــلـى مــرمي الــفــريـــقــ عــدا فــرصــة
واحدة لالعب اربيل انـور رستم الذي

نفذ كرة قوية انقذها مدافع الديوانية
قابل انقذ كرار نور الى ركنيـة  في ا
حـارس مـرمى اربـيـل ريـتـاز عـبـد الـله
الــكــرة الــثـــابــتــة الــتي نــفــذهــا العب
الديوانية علي عـصام في الدقيقة 43
من كرة ثـابـتة  ,ليـبقى الـلـعب بعـدها
ســجـاالً دون اي خــطــورة تــذكــر عـلى

رمي .    ا
الـشـوط الثـاني .. واصـل تألـقه فـريق
نــادي اربـــيل خالل الـــشــوط الـــثــاني
وكـانت الــسـيــطـرة واضــحـة له   ,في
فابل كانت هناك هجمات متواضعة ا

لـلـديـوانـيـ حـيث سـدد انـور مـهـدي
كـرة خـطـرة في الـدقـيـقة  54مرت من
ــرمى اربــيل  قــرب الــقــائم االيــســر 
وسدد كـاب اربـيل حيـدر قرمـان كرة
قـويـة في الـدقـيـقـة  60مرت مـن قرب
ــرمى الـــديــوانـــيــة  ـن  الـــقــائم اال
وشـهــدت الـدقــيـقـة 68ضـيــاع اخـطـر
فرصة لالعـب اربيل البـرازيلي تـياكو
دافع الديوانية ادوار عندما تالعب 
انـور مـهـدي وحــارسه اال ان تـبـاطـئه
فـي تـــســــديـــده لــــلـــكــــرة حـــالت دون
تسجيله هـدف السبق  لتجـد طريقها
الى ركنـية وسط استـغراب اجلـمهور
احلـــاضـــر  ,وتـــصـــاعـــد اداء العـــبي
الــديــوانــيــة بــعــد الــدقــيــقــة  70إثـر
ـتـأخــرة الـتي اجـراهـا الـتـغــيـيـرات ا
مدرب الديوانيـة الكاب رزاق فرحان
ِ عـلي حـامد واحـمد باشـراك الالعـب
عــبـد الــرزاق  وســنــحت عــدة فـرص
خطـرة لالعـبي الديـوانـية لم تـسـتغل
بـالشـكل الـصـحـيح كـان أخـطـرها في
الدقـيـقة  89تـسديـدة قـويـة وجـمـيـلة
ـهـاجم الـديـوانـيـة فالح عـبـد الـكر
مــرت كــرته من قــرب الــقــائم االيــسـر
ـرمى اربـيـل ولـيـعـلن بــعـدهـا احلـكم
ــبـاراة مــحــمـد ريــاض عن انــتــهــاء ا
بنـتـيجـة التـعـادل السـلـبي وليـضيف
كال الفريـق نقـطة واحدة لـرصيدهم
الذي اصبح لـفريق اربيل 33نقطة و
ـــركــز  12فــيـــمــا اصــبـح رصــيــد بــا
ـركـز . 14 الـديـوانـيـة  31نـقـطـة وبـا
ــــبــــاراة زحـف جــــمــــهــــور وبـــــعــــد ا
الديـوانـية الـغـفيـر منـاشـداً احلكـومة
احملــلــيــة في الــديــوانـيــة بــفــرعــيــهـا
التـشـريعي والـتنـفيـذي لـدعم فريـقهم
سجلة الذي يعتبـر ماركة احملافظـة ا
في احملـــافل الــريـــاضــيــة  مـــعــنــويــا

وماديا.  جانب من مباراة فريقي الديوانية وأربيل

ÂuO « …“U²L*« w  WMšUÝ  UNł«u

bÒŽu²ð W½U _«Ë  «—UB²½ù« WJÝ v ≈ …œuFK  `LDð WÞdA «

»öD « ÂU √ dDš —U³²š≈Ë W¹u'«

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6361 Tuesday 28/5/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد   6361  الثالثاء  23 من رمضان  1440 هـ 28 من آيار (مايو) 2019 م

ÊU Š d¼U  ≠ œ«bGÐ

نافسات بطولة في اطار حتضيراته 
غــرب اســيــا لــكــرة الــقــدم يــخـوض
مـنــتــخــبــنـا الــشــبــابي ســلــســلـة من
ـبــاريـات في االطـار الـتــجـريـبي من ا
اجل اخـتـزال عدد الالعـبـ واعـتـماد
الــقــائــمـة الــنــهــائـيــة الــتي ســتـدخل
مـرحـلة االعـداد الـنـهـائـية لـلـمـشـاركة

الغرب اسيوية.  
وقال مـدرب حـراس منـتـخب الشـباب
حـسـ : بال شك ان الـفـتـرة احلـالـية
ــــــراحل الخــــــتــــــيــــــار هي مـن اهـم ا
العـناصـر التي من شـأنهـا حمل لواء
الكرة العـراقية على مسـتوى الشباب
في بـــطــولــتي غــرب اســيــا و اســيــا.

ــــنــــتــــخـب خــــاض عـــدة واضـــاف: ا
ـسـتـوى الـتـجـريـبي مـبـاريـات عـلى ا
الـهـدف مـنـهـا اخـتـزال عـدد الالعـبـ
ومــــنح كــــامل الــــفــــرصــــة خملـــتــــلف
ـــواهـب كـــان اخـــرهـــا امـــام نــادي ا
ــصـــلــحـــة االخــيــر كــربالء انـــتــهـت 
بهـدفـ لهـدف واضاعـنـا ركلـة جزاء
ـباراة مـفـيدة جـدا على حيث كـانت ا
ــســتـوى الــفــني وتــقـو الــعــوائـد ا
: .  وبـ الــبـدنــيـة والــفـنـيــة لالعــبـ
قـبل سنـتوجه الى مـدينة اخلمـيس ا
(الـقاسم) من اجـل مواجـهـة اصـحاب
االرض واجلــــــمــــــهـــــــور في االطــــــار
الــتــجــريــبي ايــضــا مــشـيــرا الى ان
اجلهاز الفني بقيـادة الكاب قحطان

جـثــيـر قــرر خـوض اكـثــر من مـبـاراة
وصـوال الى االول مـن شـهــر حـزيـران
ــقــبـل حلــسم الــتــشــكــيل الــرســمي ا
بـــشـــكل نـــهـــائـي.  الفـــتـــا الى وزيـــر
الــشــبــاب والــريــاضــة وعــد بــاقــامــة
مـعـسـكــرا تـدريـبـيـا في احـدى الـدول
التي تتـوافق وبرنامج اجلـهاز الفني
ناهيك عن معسـكر في الدوحة يوفره
االحتــاد قـبل الــتـوجه الى فــلـســطـ
خلوض غمار بطـولة غرب اسيا التي
ــزمع ان تــنــطــلق في الـ23  من من ا
شاركة 6 منتخبات قبل  شهر اب ا
هم كل من " االمـارات و قـطـر واالردن
و الـبحـرين اضـافـة الصـحاب االرض

ومنتخبنا الشبابي".
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نـتـخب الـوطـني ستـريـشـكـو كاتـانـيـتش عن قـائمـة اسـود الـرافـدين التي اعـلن مـدرب ا
نـتخب الوطني مباراة قـبل. وسيخوض ا ستـواجه منتخب تونس خالل شـهر حزيران ا
ـفترض قبل حـيث كان من ا ودية امـام مضيـفه تونس في الـسابع من شـهر حزيـران ا
ان يخـوض مباراة اخرى امـام ليبيا لـكن احتاد االخير اعـتذر عن خوض اللـقاء بسبب
رمـى: جالل حسن محـمد حمـيد محـمد صالح االوضاع االمـنية في بالده. حـراسة ا
خط الدفـاع: احمد ابـراهيم سعد نـاطق ميثم جـبار عدي شـهاب ضرغـام اسماعيل
حسـام كاظم عالء مهـاوي سامح سـعيد مـصطفى مـحمـد خط الوسط: احمـد ياس

جسـ ميرام حس علي همـام طارق امجد عطوان كرار نـبيل احمد جالل محمد
. ن حس قاسم خط الهجوم: عالء عباس مهند علي "ميمي" ا
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بـاراة التي ستـكون غير واخلروج با
ثل سهـله  رغم ان فـريق احلسـ ال
عـنصـر قـوة  بعـدمـا تراجع كـثـير في
اخــر خــمس جــوالت ويــعــتــمــد عــلى
وجوه شبابية  تفتقر للخبرة واللعب
طلـوب الذي عكـسته بشـكل متاخر  ا
وسم ومـؤشرات اخلـطر منـذ بدابـة ا
الــتي حتـــيط بــالــفــريق  الــذي يــدرك
ـشــاركــة وهـو صــعــوبـة ومــخــاطــر ا
يـقـتـرب  من الــهـبـوط لـكـنه يـريـدتـرك
بــصــمــة من خالل الــفــوز الـيــوم رغم
اســتــعــدادات الــشــرطــة الــتي تــكـون
دو قدتـعلـمت الدرس بـعد الـسقـوط ا
في مـلـعب الـشـعب لـكن كل كـا يـريـده
األنــصـــار تــعــويض تــلك الــنــتــيــجــة
ـسـتوى ـدعوم  بـا اخملـيـبة بـالـفـوز ا
ــعــروفــة من خـالل وجــوداالســمـــاء ا
ويــامل الـشــرطـة ان يـتــعـثــر اجلـويـة
امـام االمـانـة في الـلـقـاء الـذي يـجـري

الليلة.
W½U ô«Ë W¹u'«

ويشـهـد  ملـعب  الـشعب عـنـدالسـاعة
الـــعـــاشـــرة لـــيـال لـــقـــاءا مـــهـــمـــا ين
الــــوصـــيف اجلــــويـــة  61واالمـــانـــة
الـتـاسع   36وكالهــمـا خــرج بــكـامل
اضي حيث النـقاط والفـوائد الـدور ا
اجلــويــة والـنــتــيـجــة الــكـبــيــرة عـلى
حــسـاب الــشـرطــة وايـقــاف سـلــسـلـة
نتائجه والـزامه على جترع اخلسارة
   التي حقـقها والـتاكيـد على حتسن
مـستـواهم والـفـريق وكان امـرا هـاما
ان يـسجل ثـالثة اهـداف  بـعـد عرض
كروي االفضل لهم في الفترة االخيرة
ـرحلـة احلـالـية عـنـدما ومـنذ بـدايـة ا
لــعب بــخــطــوط  مــتــجــانــسـة وبــاقل
ـطـلـوب  مع االخـطـاء قـبـل الـظـهـور ا
عودة  الهداف حـمادي احمد صاحب
الثالثـية  والـظهور فـي الوقت احملدد
بــعـد فــتـرة غــيـاب  حــيـنــمـا كــفـر عن
تاخره في التسجـيل على غير العادة
 قـــبل ان يــشـــعــر جــمـــهــور اجلــويــة
بــالـســعـادة جــريــا  عـلى  الــعـادة في
الـلـقـاءات الـكـبـيـرة واحلـاسـمة حـيث
بــطــولــة الحتــاد االســيــوي ومــهم ان
ياتي تـاثيـر الالعبـ في لقـاء الغر
ـــوسم وتـــســـجـــيل افـــضل اهـــداف ا
حـتى   ان تـضـاعــفت في لـقـاء الـيـوم
لكـنه التـعادل ثـمن  الـنتـيـجة اجلـيدة
تصدر ووضع التي حتققت  عـلى   ا
حـد النـتصـاراته الـتي سـيـدخل فـيـها
ـواجــهــة االمـانــةفي لــقـاء الالعــبــ 
غـايــة في الـصــعـوبـة وكــلـهم امل في
طـلـوب  الذي يـاخذهم تقـد االداء ا
لــلــفــوز مـن اجل  مالحــقــة الــشــرطــة
وعدم اخلروج من نتائج الفوزالن أي
نـيـجـة غــيـر ذلك  سـتـغـيـر من االمـور
نـافـسة عـلى الـلقب امـام طمـوحـات ا
في ظل فـــارق مــبـــاراة   ونــوع االداء
الــذي اخـــتــلف وتــغـــيــر  بل االفــضل
ـاضي الــذي رفع  مـعـنـويـات الـدور ا
الالعـــبـــ بــعـــداداء جـــيـــد عـــنـــدمــا
تسابقوا  لتقد مـباراة متكاملة لكن
لـــقــاء الـــيــوم اليــقـل اهــمــيـــة اطالقــا
خـصـوصـا بــعـد عـودة االمـانـةلـعـزف
نغـمة االنـتصـارات  بالـفوز عـلى نفط
مـيسـان والـيوم  اكـثـر تنـظـيمـا وقوة
ــتــوقع ان يــحـضى وجــاهــز لــلـقــاء ا

لـتـعـويض خـسـارة اجلـويـة والـعودة
للسـير بطريق الـنتائج وتـقد نفسه
كـما عـهـده  انـصـاره الذين يـتـرقـبون
ان يقدم الالعب ما لديهم بعدما فقد
الــفـريـق خـمس نــقــاط من تــعـادل مع
مـيـسـان وخـسـارة  من الـوصيـف  ما
اثــار اخملـاوف في ان تــسـتــمـر لــعـنـة
اجلويـة الـتي شـرخت سجل الـنـتائج
ــمـيــزة  قــبل ان تـخــتـلف اجلــيـدة وا
االمور بسرعة  بـعد ثالثة ادوار ظهر
في دفـاع مـرتـبـك تـلـقى ثالثـة اهـداف
مـن الــكـــهـــربــاء واخـــر من مـــيـــســان
درب وثالثـة من اجلـويـة  مـا يـدعـو ا
ــراجــعــة االمــور بــدقــة بــونــيــتــشــا 
ـشـاكل  امـام  ما وبـسرعـة  وتـدارك ا
تبـقى من مبـاريات ولـواغلـبهـا تظـهر
قـابل فـالكل يـبحث عن سهـلـة لكن بـا
ــطــلــوبــة امــام حتــقـــيق الــنــتــائج  ا
تـــعـــزيـــز  االمـــور  امـــام  اخــر تـــسع
جـوالت ستـكـون مـضغـوطـة وحتـتاج
الى العب اكفاء وهو ما ينطبق على
ــتــلك مـــجــمــوعــة الــشــرطــة الـــذي 
العـبـ الزالت تـقـدم مـبـاريـات مـهـمـة
وتــلــعب بــطــمــوحــات الــصـراع عــلى
الـلـقب من خالل الـتـقـدم في اجلوالت
وسيـكون الشـرطة امـام اختـبار ليس
بـالـســهل رغم الـفـوارق الــتي يـتـمـتع
بــــهـــا  الـى اصـــحــــاب االرض الـــذين
نـون الـنفس في  حتـقيـق النـتيـجة
ـطـلـوبـة  مع الـشـرطـة الـتي  حتـمل ا
عـاني  الن الفـوز اليوم الكـثيـر من  ا
يـعــني الـكـثــيـر ويـخــتـلف عن كل  مـا
ـر حـقـقه رغم حــصـاده الـقـلـيل البل ا
ــوقع احلـالي وسط الـذي جــره الى ا
ـر بــهـا تــفـاقـم ازمـة الــبـقــاء  الــتي 
بعدمـا تشـوه سجـله من حيث تراجع
الــنــتــائـج اخملــيــبــة الــتي نــالت مــنه
ـكـانه  امام الـكثـيـر والبـقـاء يراوح 
ــهــمــة  الــتي زادت فــشل مـن تــولى ا
ـدرب احلـالي الـذي صـعـوبـة بـوجه ا
ني النفس بالتعادل على االقل رغم
ــتــفــائــلــ اليــتــوقع   ذلك ان اشــد ا
فاجاة مع ان التكهن اليوم والحتى ا
في النـتائج لم يـعدسـهال وال متـوقعا
لــكن عــلــيــنــا ان نــعــتــرف بــان غــيــر
النتائج  وهـذا اليحصل اال مع الفرق
ـنافـسة ولو ان ـتكامـلة وا القـوية وا
الفريق  سيلعب على احلالة النفسية
الـتي عـلـيــهـا العـبـو الـشـرطـة بـسـبب
تاثـيـر اخلسـارة  الـتي سيـعـملـون ما
طـلـوبة بـوسعـهم لـلـعودة لـلـنـتائـج ا
ــؤشــرات تـمــنــحـهم  ذلك مع ان كل ا
ــطــلــوب عـودة الــفــريق لالداء لــكن ا
والـلـعب بـخـطـوط فـاعـلـة والـتـهـديف
وتـدارك االخطـاء الـدفـاعيـة والن غـير
اخلـروج بكـامل الـتقـاط يـعني تـهـديد
موقع الصـدارة بعـدما تقـلص الفارق
الى ست نــقــاط   بـعــدمـا كــان احـدى
عشـر نـقـطة الى  مـاقـبل ثالث جوالت
مـا يــثـيـر الـقـلـق  بـ االنـصـار الـذي
ـسـتوى يـامـلـون ان يـقـدم الالعـبـ ا
الـــفــــنـي والــــلــــعب  بــــقــــوة من اجل
اخلـروج بـالـفـوز احلـادي والـعشـرين
الن االمـور تـتـطـلب ذلك لالبـتـعـاد من
ــتــلك  افــضــلــيــة الــوصـــيف الــذي 
مباراة  مـا يثـير مخـاوف الفريق  في
مواجـهة االمـور عبـر جهـود الالعب

الـعـاصـمـة والــنـجف وتـشـكل اهـمـيـة
ــتــبــاريــة  في دعم جلــمــيـع الــفــرق ا
ــوقع وتـدارك ـشــاركــة   وا جــهــود ا
مـــخــاطـــر  االمــور الـــتي ظـــهــرت في
اجلـــولـــة االخــيـــرة  ومـــا تــركـــته من
تــاثــيــرات  واضــحـة
امــــام حــــســــابـــات
دقــــيــــقــــة بــــعــــدم
التفريط بالنقاط
 فـــــــــــي ظـــــــــــل
تـــــــصــــــــاعـــــــد
ــــنـــافــــســـات ا
وانــعـــكــاســهــا
عـلى الـكل وهـو
ـــهـم ان تـــرتق ا
ــــبــــاريــــات الى ا
ــنـتــظـرة احلــالـة ا
مـن الـــــــــــــــفــــــــــــــرق
والـالعـــــــبــــــــ رغم
ظـــــــروف الــــــلـــــــعب
ـــــبــــاريـــــات الــــتي وا
جتـــــــــري حتـت درجــــــــة
حــــــرارة عـــــالــــــيـــــة وسط
شــكــاوى عـدد من الــفــرق والالعــبـ
جـــريـــا عـــلى الـــعـــادة في كل مـــوسم
بــسـبـب  افـتــقـاد الــبـطــولـة لــعـمــلـيـة
طلوبـة كما هو احلال  في التنظـيم ا
واسم  االخيرة الـتي شهدت دخول ا
ـبـاريات الى  وقت مـتـاخر وامتـداد ا
ـسـابـقـات مـرة وفـشل جـهـود جلـنـة ا
اخــــرى في الـــــوصــــول الـى حــــلــــول
ناجـحة ومـهم االستـفادة من احلـالية
ـقـبل الذي يـفـترض ان ـوسم ا امام ا
يـشـهـد تـقـد الـدوري بـحـالـة افـضل
وكفى تخـبط وسوء تـخطيط وتـنظيم
امــام تـاخــر بـ االحتــادات احملـلــيـة
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وعــودة الى مـبــاريـات الــيـوم عــنـدمـا
ـتـصـدر الـشـرطة    67ضـيـفا يـحل ا
ثــقـــيال عــلى فـــريق احلــســ  21في
ـرشح لـترك ـوقع  مـا قـبل االخـيـر ا ا
ـمتـاز في ظل  الـتـعـثـر الواضح في ا
ــســتــوى والــنــتــائج  واالســتــمـرار ا
مــتـاخـرا مــنـذ الـبــدايـة قـبل تــصـاعـد
درب االمور بـقوة بـوجه الالعبـ وا
اجلــديــدصـادق ســعــدون الــذي حـقق
التعـادل مع احلدود في اول مـهمة له
مع الفريق الـذي سيكـون امام مباراة
صـعـبـة اتت في عـيـر مـحـلـها قـبل ان
تـظـهـر الــفـوارق الـفـنـيـة الـعـالـيـة من
حيث فارق النقـاط وموجود الالعب
وامـــكــــانـــات الـــشــــرطـــة الـــعــــالـــيـــة
وبعـدتـلقي الـشـرطة اخلـسارة االولى
ـاضـي وتـقـلـيص الـفـارق اخلـمـيس ا
مع الـغــر اجلـويـة الى  6نـقـاط  مـا
يدفـعه للـسعي بـقوة لـلفوز  حتت أي
مـسـوغ كـان والبـد من الـعـودة لـسـكـة
االنــتــصـارات الــتي تــوقــفت من اجل
مـواصــلـة الـصــراع عـلى الــلـقب امـام
رة حتت ضغط النتيجة اللعب هذه ا
ولـرغــبـة االنـصـار في حتــقـيق الـفـوز
عــبــر الــتــركــيــز عــلى االداء والــلــعب
والتـهـديف واخلـروج  بفـوائـد اللـقاء
الـذي يــامـلـون ان يـاخــذ عـلى مـحـمل
اجلد رغم ان  كل  الـتـرشيـحـات تقف
الى جـــــانب الـــــشـــــرطـــــة الــــســـــاعي
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تــتـواصل الــيــوم الـثالثــاء مـبــاريـات
اجلــــــــولــــــــة  29من
مــــــســـــابــــــقـــــة
الــــــــدوري
ــمــتــاز ا
بـــــكــــرة
الــــقـــدم
وذلــــــــــك
بــاقـــامــة
اربــــــــــــع
مـبــاريـات
جتــــري في

الـفريق في مـواصـلـة ولو انـتـصارين
مـتــتـالـ  مــا تـرك غـصــة في نـفـوس
جـمـهــورهم  الـذي سـيــتـابع عن كـثب
مسـار الـلقـاء وسط قـلق  وخوف  في
ان تــــتـــغـــيـــر االمــــور   في ظل نـــزف
الـــنــقـــاط عـــنــد اخلـــروج وفي واجب
يــحــتم الــلــعب بـصــفــوف مــتـكــامــلـة
ـــهم الن لـــلـــخـــروج من االخـــتـــبـــار ا
ركز احلالي الوسط اليريد لتفريط با
  بــسـبب مـالحـقــة  مـيــسـان والــنـفط
لــذلك  سـيـلــعب بـشــعـار الــفـوز الـذي
سـيرفـعه شـنيـشل الـذي يـجد بـالـفوز
بــالــشيء االيــجــابي  وبــقــاء الــوسط
بــنــفس مــكــانه   فــيــمــا يــريــد ثــائــر
احـمـدكـسـر عـقـدة مالعب احملـافـظات
ولــو في الـفــتــرة احلـالــيــة  عـلى امل
ـهــدد من اكــثـر من ــوقع ا حتــسـ ا
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وكــانت مـبــاراة افـتــتـاح اجلــولـة 29
ـيـناء قـدانتـهت بـتـعادل الـكـهـرباء وا
البصري بـهدف بعدمـا تقدم اصحاب
االرض خالل الـــشـــوط االول قـــبل ان
ـــيـــنـــاء الـــلـــقـــاء لـــلـــبـــدايــة يـــعـــود 
ويــعـودبــنـقــطـة ويـتــجـنـب اخلـسـارة
التي كـادت ان تزيـد الـط بـله بوجه
الــفــريق الـذي اســتــمـر يــعــاني ازمـة
الـــنــتـــائـج وهــو مـــا يـــنـــطـــبق عـــلى
الـكـهـربـاء الـذي رفع رصـيـده الى 31
ـيـنـاء الى ـوقع الـرابع عـشـر وا في ا

وقع السدس عشر. 29 في ا

فـي الــــــــــذهــــــــــاب ولـالن من دون أي
رحـلـة احلالـية انـتصـار مـنذ بـدايـة ا
لكن الـتقـدم  للـموقع احلـالي سيـحفز
الالعـــبــــ لـــبــــذل مـــا في وســــعـــهم
ـهمـة خصـوصا لتـحقـيق  النـتيـجة ا
في لـقــاء الـيـوم  لـتــوسـيع الـفـرق مع
النفط والتفدم خطوة مهمة   واهمية
ديـنة حتقـيق  اخلطـوة الثـانيـة في ا
الـــتي شـــهـــدت  فـــوزا وحـــيــدا عـــلى
الــبـحـري   وســتـكــون مـبــاراة الـيـوم
مــخـتـلــفـة مـا يـدفـع الالعـبـ لــلـعـمل
لتحقيق النتيجة التي ستكون مؤثرة
امـــام قــلـق الــطالب ومـــخــاوفـــهم من
العـب احملـافـظـات والـفـشل الـلـعب 
الـذي الزمـه في اغـلب مــبـاريــاته ولـو
انه سيلعب منـتشيا بعـبوره البحري
ـــاضي لــــكن ذلك اليــــعـــكس الــــدور ا
ـني الـنفس اسـتقـرار الـفريق الـذي 
في حتــقـيق  الــفـوز  الــثـاني تــوالـيـا
مبـاريات  مـتبـاينـة  عنـدما يـفوز لكن
ســرعـان مــا يـخــسـر  وامــام مـشــكـلـة
اللعب  خارج ملـعبه  ما عرضه الكثر
مـن مــوقـف صـــعب وســـيـــكـــون امــام
اخــتــبـار مــهم وصــعب  يــحــتـاج الى
الــلــعب الـهــجــومي من خـالل  هـدافه
مـروان حــسـ  وعــبـد الــقـادر طـارق
وبقـيـة الالعبـ  والـسعـي لتـجاوزت
مــبــاريــات الـــذهــاب الــتي كـــلــفــتــهم
خـــســارة الــديـــوانــيــة في  مـــســتــهل
رحـلة احلالـية الـتي تشـهد حاة من ا
عـــدم االســتــقـــرار وتــقـــلص حــظــوظ

بـــهــا اوديــشـــو النــهــا هـي من تــقــرر
مـصيـر الـفـريق ومـهـمتـه التي الزالت
صـــعــبـــة راغم تــلـــقي دعم انـــتــصــار
الـــشــــرطــــة الــــذي مــــنـــحـه اجلـــراءة
واحلديث بـقـوة عن الصـراع عن لقب
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ــوقع الــثــامن ويــخــرج الــطالب في ا
واجهة 36 بسفرة الى النجف 

الوسـط في مهـمـة التبـدو سـهله  رغم
فـوزه االخـيـر عـلى  الـبـحـري   الـدور
االخـيـر  في نـتــيـجـة  كـانت حتـصـيل
حـــاصل  والن الـــوسط يـــخــتـــلف عن
البحـري وافضل منه واكـثر ما يـظهر
ـلـعــبه  الـذي مــنـحه ــسـتــوى  في ا
ـوقع اخلـامس   40اثـر تــعـادله مع ا
الـنــفط  وتـظـهـر تـطـلــعـات الـفـريـقـ
مـخــتـلـفــة تـمـامـا امــام حـيث الـوسط
والــــعـــمل مــــا بـــوسع الـالعـــبـــ في
ـتعـثر الحـقة عـلى الزوراء ا تشـديدا
وهــذا يـتــوقف عــلى مــردودالالعــبـ
والــفــريق  الــذي اخــتــلف كــثـيــرا في
ــرحــلــة احلـالــيــة  لــكــنه قــادر عـلى ا
حتـويل االمـور  والـتـقـدم لالمـام امال
ــوقع الـــرابع بـــعــدمــا فـي حتــقــيـق ا
تـقــلص  الـفــارق مع الــبـطل الى ست
نقـاط  وحتتـاج الى بذل  كل اجلـهود
والـــتـــعــامـل بـــدقـــة وتــركـــيـــز  عـــلى
ـــبــاريـــات الــقـــادمــة وحـث اخلــطى ا
واللعب بـحذر لتـعزيز حـاصل النقاط
بـعدمـا سـجل الـفريق عـجـزا واضـحا

باهـتمـام جمـاهيـر اجلويـة   ما يدفع
ستوى االفضل الالعب الى تقد ا
 وسط رغـبة حتـقـيق الـنتـيـجـة  التي
يقدر الالعبـ ثمنهـا  لو جاءت  هنا
التي يـكون عصـام حمـدقد خـطط لها
العــتــبـارات مــعــروفـة والنـه يـرى في
الــفــوز الـتــحـول الــكــبـيــر في مــسـار
ــواقع ــا الــتــقـدم    ــنــافــســة  ور ا
الطالب الذين سـيكونون  امـام مهمة
صـعـبـة واذا مـا  عـاد اوالدالـعـاصـمة
ـسـتـواهم فـهم قـادرون عـلى  ايـقاف
ـا الـتـغـلب  عـلـبه بـعـدم اجلـويـة ور
قـــدم مــبـــاريــات جـــيــدة رغـم تــاخــره
ـــاضي لـــكـــنه مـــرتــــ قـــبل الـــدور ا
عـادعـبـر مــهـمـة قـويـة ويـدرك لالعـ
قـيـمـة ونـتـيـجـة  مـبـاراة الـيـوم حتت
انـــظــــار جــــمـــهــــور اجلـــويــــة الـــذي
سـيـحضـر من دون ان يـتـاخـر  مـنهم
ــؤازرة الـفــريق الــذي يــسـعى احــد  
وسـم  في معـقل الـوصيف لضـربـة ا
وحتت انـظـار جــمـهـوره لـيـكـسب ود
انـصــار الـشــرطـة  الـذي ســيـقف الى
جانب االمانة وحتى جمهور الزوراء
  امال فـي عــرقــلــة حتـــلــيق اجلــويــة
الـــذي اســتـــعــادقــوتـه والن  االمــانــة
اليريد التـوقف بعد اذي حصل  والن
الـلـقـاء سـيـكـون مـخـتـلـفـا والنه امـام
القـوة اجلويـة  وسيـكون بـست نقاط
فـي لــقـــاء  ســاحن بـــكل مـــا تــعـــنــيه
الكلـمة وسط تـطلعـات الفريـق على
ـزيـد من النـتائـج التي يـهتم احراز ا
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