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والـديوانـيـة في اعقـاب  فـوزه على
اجلـويــة األسـبـوع الــثـامن بــعـدمـا
ـسـتـوى والـتـعـامل مع تـطـور في ا
ــبــاريـات بــشــكل مــقــبــول مع مـا ا
تقوم به مجمـــــــوعة العب  تدعم
شاركة  قـــــــــبل ان يشعر مهمـة  ا
الــديــوانــيــة بـالــتــراجع ســواء من
ـذكور بـعد سـلسـلة وقع  ا حـيث ا
نـتـائج تـاخـر فـيـهـا اجتـاه حتـس
ـهـدد اليـوم من الـكـهـرباء مـوقـعه ا
سـتمرة والنـجف رغم خيـبتهـما  ا
ـكن ان يـبـقـيـا عـلى نـفس هذا وال
احلـال وفـقدان فـرصـة البـقـاء التي
اضي ـوسم ا حـقـقهـا الـديـوانيـة ا
بـــــشق االنـــــفس وبـــــفــــضـل قــــرار
الــفـيـــــــفـا بــخـصم ثالث نـقـاط من
زاخو  ويـــــــبدو ان الفريق يواجه
ـدرب مـشـاكل فـنـيـة بـعـدمـا تـركه ا
عـلي هـاشم وقـبـلـهـا  مـشـكـلـة الكل
ـالـيـة مـا يـدعـو الى حــيث االزمـة ا
تـدارك االمـور قبل تـفـاقمـهـما فـيـما
يـتـعـلق  بـالـنـتـائج طـبـعـا في وقت
بـقي احلدود داخـل السـبـاق ويقف
في مـنــتـصـف  الـتــرتـيب ويــسـعى

للتوازن في النتائج.
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وانـــتـــهى ديـــربي الـــبـــصـــرة بـــ

ــنــاسب في نــتــيــجــة في الــوقـت ا
زادت من حــظـــوظه  في ان يـــبــقى
طرفا اليستـهان به عندما جنح في
ر عـبور عـدة  مـحطـات مـهمـة   و
بــقــوة   بــفـضل حتــسن االداء  من
جولة الخرى ومهم ان يظهر الكرخ
بـهـذه الـروحـيـة ويرفـع من درجات
ـــــنــــافــــســــة    وابـــــعــــادهــــا عن ا
ـسـارالتـقـلـيديـة  في الـوقت الذي ا
يــســكــون الــصــنـــاعــات قــد تــلــقى
ــوقع اخلــســـارة الــرابــعـــة   في  ا
الـــرابع عـــشــر قــبـل ان يــســـتــعــ
وسم ظفر جبار من اجل انقاذ ا
بعد التراجع الذي شهدته  نتائجه
فـي اجلــوالت األخــيـــرة  ويــامل ان
ـدرب احلالي يـتـغـيـر الوضـع مع ا
ـطالب بـتـحسـ الـنتـائج وموقع ا

لترتيب الفرقي.
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وخـطف الـديــوانـيـة تــعـادال بـطـعم
الـفـوز من مـضـيـفه احلـدود بـعـدما
جنـح في حتــــقـــيـق الـــتــــعـــادل في
الــــوقت  االضــــافي  الــــبـــديل د93
لــيـرفع رصــيـد نــقـاطه  الى   6 في
ــوقع الـــســابع عــشــر فــيــمــا رفع ا
احلــدودالى   13بــنـــفـس مــوقـــعه
الـعاشـر بـعد تـعـادل مع احلـس

ارض بقوة محقـقا  الفوز اخلامس
بـــــالــــدوري ويــــســــيــــر بــــاالجتــــاه
ــؤثـر الــصـحــيح  وبــات الــفــريق ا
ــنـــافس الــقــوي قـــبل ان يــعــود وا
لـلـصـدارة ويـامل ان  يـسـتـمـر بـهـا
لـــفــتـــرة اخــرى  الـــذي الزال يــقــدم
ــمــيــزة ــســتــويــات الــثــابــتــة وا ا
ويـتقـدم من جولـة الخرى ويـستـمر
ـواقـع  مـنذ مـتـواجـدا  في افـضل ا
بـدايــته اجلــيـدة ويــعـمل بــوضـوح
وجــــــديــــــة  من خـالل جنــــــاحـــــات
ـلعـبه وخارجه متـواصلـة  سواء 
وسط عـطــاء عـنــاصـره الـتـي تـقـدم
موسما جـيدا بكل ما تعـنيه الكلمة
من حـيث  الـهجـوم والـدفاع و عـبر
خــطــوط مــنــظــمـــة فــعــالــة  تــدخل
ـبــاريــات بــثــقــة عــالــيـة وتـلــعـب ا
وتــســتــحــوذ عــلى الــكــرة وتـخــلق
الـفــرص واالنـتـصـارات  وكل شيء
ـــصـــلــحـــة الـــفــريق لالن يـــســـيــر 
اجملـــتـــهــد الـــذي يـــواصل  تـــقــد
باريات ا القوية التي عكس فيها ا
قـــــدرات  عــــنــــاصـــــره   الــــواعــــدة
ـســتـمـر عـن  مـواصـلـة واحلـديث ا
حتــقــيق الــنــتـائـج  عـبــر الــظــهـور
ــســتــوى بــوجه واحــد من حــيث ا
الذي مـنحه الـفوز عـلى الصـناعات

طـــابـع  االثـــارة  والــــنـــديــــة وهـــو
ــتـوقع  فـي لـقـاء الــيـوم من خالل ا
الــوضع الـفـني الـعــالي الـذي عـلـيه
الـــزوراء بــعـــد جتــاوز تـــاخــره من
خـالل   االنـــتـــصـــاريـن األخـــيـــرين
تــوالــيــا عــلى الــوسط والــســمـاوة
ويـــبــدو بــحـــالــة جــيـــدة من حــيث
عروفة  وارتفاع وجود العناصر  ا
هـنـدعبـد لسـتار احلس الـتهـديـفي 
الـرقم الــذي يــعـول عــلـيه واحلــالـة
ــعــنــويــة   الـتـي عـلــيــهــا جــمـيع ا
عــنـاصـر الــفـريق الـذي  بـدا والزال
ـهم ويـشـكـل قـوة قادرة ـنـافس  ا ا
على مواصلة حتـقيق  النتائج النه
ظـهـر قـويـا منـذ بـدايـة الـدوري قبل
ان يـتــدارك  بــعض االخــطــاء الـتي
ــيــنــاء بــالــبــصــرة ظــهــرت امــام ا
والـكـرخ والـبـحـري   قـبل ان يـعـود
ــبــاريــات الــذهــاب عــلى بــســرعــة 
حـــســاب الـــوسط وهـــذا امـــر مــهم
لــلـــبــطل ان  يـــظـــهــر مـــتــوازن في
مبارياته  لالن ويقـدم  نفسه يشكل
جـــيـــد  ويـــعـــمل من خـالل جـــهــود
ــــــــدرب واإلدارة الـالعـــــــــبـــــــــ وا
واجلـمــهـور الـذي  يـنــتـظـر بــلـهـفـة
نـتـيــجـة  مـبـاراة الــيـوم وعـبـورهـا
دون مـشـاكل والحـديث بـ انـصار
ــنــون الــزوراء اال  الـــفــوز الـــذي 
الــنــفس به والنه من يــعـيــد االمـور
ـســارهـا بـعـدمــا خلـبـطــهـا الـكـرخ
ــا اجلــويــة والــشــرطــة  وهـذا ور
مـرهـون بـتـقـد الـكـثـيـر من عـطـاء
الالعـبــ  والـلــعب  بــشـعــا الـفـوز
الـذي يــظــهــر االقـرب الــيه  في ظل
ارتـــفـــاع  مـــعــــنـــويـــات الالعـــبـــ
ــوقـف الــذي عـــلــيه وتـــعــويض وا
تاخره في اجلوالت ما قبل االحيرة
ــطـــلـــوبــة ويـــظــهـــر في احلـــالـــة ا
والـــــقــــادر عـــــلى خـــــلق الـــــفــــرص
واالسـتـفـادة مـنـهـا بـعـد عـودة احد
اهم  اسلحته  التهديفية للتسجيل
ويـبـدو ان اوديـشـيو مـسـيـطـر على
األمور  بـعد معـاجلة األخـطاء التي
ـبــاريـات الـتي خـسـر رافــقت تـلك ا
مـنـهــا خـمس نـقـاط قــبل ان يـظـهـر
بــشــكل اخــر والــلــعـب بــانــضــبـاط
وبــقـــوة وروح الــفــوز الـــذي يــريــد
عــكــسـه الــيــوم عــبــر تــقــد االداء
الـقـوي واســتـغالل حـالــة اإلحـبـاط
ـر بـهـا الــطـرف االخـر بـعـد الـتي 
السـقوط الـكبـير في بـطولـة االندية
الـــعــربـــيــة  قـــبل ان يـــعــود القــوى
مـواجــهـاته مــنـذ انـطـالقـة الـدوري
ومـتــابـعــة مــشـواره  احملــلي الـذي
يصـطدم بقـوة الزوراء  الـتي يكون
قــد أعــدلــهــا  اجلـهــاز الــفــني كــمـا
ـباراة  بـعيـدا عن الوضع الهمـية ا
الـذي علـيه الـنـفط ومـاحصل له في
الـبـطولـة الـعـربيـة والـفشل في اول
مــشـاركـة خـارجــيـة   وتـراجـعه في
بـعض اجلــوالت احملـلــيـة األخــيـرة
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تــخـتــتم الـيــوم مـبــاريـات اجلــولـة
الــعــاشــرة من مــســابــقــة  الــدوري
ـمتـاز بكـرة القـدم بابـرز لقـاءاتها ا
ب الزوراء   20نـقـطـة والـنفط13
في مــهــمــة صـعــبــة وخــطــرة عـلى
الــفـريـقـ حــيث االول  الـذي تـاثـر
بفوز الكرخ على الـصناعات ليترك
الـصـدارة  مـرغـمـا   كـمـا يـكـون قـد
واجه التراجع للمركز الرابع    اذا
ـان اجلـويـة عـلى مـا تـغـلب الـغــر
االمـــانـــة  والــشـــرطـــة عــلـى فــريق
احلــسـ  مــا يـضـعه الــلـعب حتت
وقع ضـغط الـنتـيـجـة  الستـعـادة ا
ـذكور  لتحقيق االول  عبر اللقاء ا
هـدفه  حتت أنـظـار جـمـهـوره  كـما
هدد يشكل الـلقاء حتـديا للـنفط   ا
بـفـقدان مـوقـعه الـسادس قـبل لـقاء
الـــيـــوم مـن قـــبل مـالحـــقـــيـه نـــفط
ـــيــنـــاء الــذين الــوسـط واربــيل وا
كـانـوا قـد لـعـبـوا مـبـاريـاتـهم امس

. االثن
ويــــعــــلم كـل من ايــــوب اوديــــشـــو
وحـــسن احـــمـــد اهــمـــيـــة تـــاثـــيــر
الـنـتـيـجـة والـبـحث عن الـفـوز عـبر
ـتاحة من خالل اللـعب باحلـلول  ا
ا ينـسجم واهـمية اداء الالعبـ 
الــلـقــاء   وتــقــد كل  شيء حــيث
الــــــزوراء الــــــذي حــــــسـن االمـــــور
وتـوازن بــعـد الــفـوز الــكـبـيــر عـلى
ـــرور مـــبـــاشـــرة الـــســـمـــارة    وا
لـلـصدارة مـنـذ االربعـاء  مـستـفـيدا
من تـعـادل اجلـويـة والـشـرطـة قـبل
ان يـحــرمه الـكـرخ االحـد  ويـضـعه
امـام و مـوقف  مـخـتـلف  االخـتـبار
احلـقـيـقي للـمـدرب والالعـبـ على
حـــــد الــــســـــواء والــــكـل مــــطـــــالب
ـرتـقـبة ـباراة ا لـلـخـروج بنـقـاط  ا
لــيـس من انـــصــار الـــزوراء بل من
ـ الشرطـة واجلوية وحتى الغر
الـكــرخ  وقـديــكـون  نــصـيب لــنـفط
ميـسان  وينـتظـر اوديشيـو  تقد
ـنـظـم من عـنــاصـره الـتي الـلـعـب ا
ــهـمــة لـتــعـلــقـهـا تــدرك صـعــوبـة ا
بـــاســتـــعـــادة الـــصـــدارة مـن هــذه
اجلـــولـــة وقـــبل فـــوات االوان  الن
ــكن الـفـريق الـفـشل  الــيـوم قـد ال
الـعـودة الى هـدف الـدوري والـلقب
الذي يـتطـلب الدفـاع عنه من خالل
حتـشـيـد اجلـهود والـلـعب من اجل
ـذكـور بل الـفـوز لـيس في الـلـقـاء ا
ـــضـي  في حتــــقـــيق الــــنــــتـــائج ا
طلوبة عبر اجلوالت القادمة لكن ا
مهمة اليوم تظهر خاصة والن لكل
في الــنــادي يـريــدون الــفــوز  امـام
ـوقف  الـذي الـشـعــور بـخـطــورة ا
يـحـتـاج الى حتقـيق نـتـيجـة الـيوم
للـتقدم  والـعود مـرة اخرى الفضل

مراكز سلم الدوري.
وعــادة مـا حتـمل مــبـاريـات الـفـرق
رشـحة لـلقب حتمل اجلمـاهيـرية ا
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ـقبل. قـرر اقامـتهـا في تايـلند خـالل شهر آذار مـن العام ا سـحبت امس االثـن قـرعة كـأس آسيـا للـكرة الـشاطـئيـة ا
نتخب الوطني العراقي في اجملموعة الرابعة إلى جانب منتخبي إيران وعمان. وفي حال تأهل العراق واوقعت القرعة ا
تأهل من اجملموعة الـثالثة. ويشارك في النهائيات  15 منـتخب  تقسيمها على أربع كأول أو كوصيف فـسيواجه ا
مجـموعات بـحيث تضم ثالثـة مجمـوعات أربعـة منتخـبات وتضم اجملـموعة الـرابعة ثالثـة منتـخبات. وضـمت اجملموعة
. وتضـم اجملمـوعة الـثانـية اإلمـارات ولبـنان ـضيف إلى جـانب أفغـانسـتـان ومالـيزيـا وفلـسطـ األولى مـنتـخب تايالنـد ا
والص وقـرغيـزستان في حـ تضم اجملـموعة الـثالـثة اليـابان والـبحرين وقـطر والـكويت. وستـقام الـبطولـة في تايـلند
ـراكـز االولى والـثانـيـة من كل مـجـمـوعة الى دور ربع ـقـبل ويـتـأهل اصحـاب ا لـلـمدة من  7 إلى  17آذار من العـام ا
قرر اقامتها في بارغواي في ـركز الثالث نهائيات كأس العـالم ا النهائي ويـبلغ بطل كأس آسيا والوصيف وصاحب ا

التاسع عشر من تشرين الثاني 2019.
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لــــلــــمــــبــــاراة الـــتـي لم يــــرتقِ
مــسـتـوهــا في شــوطـهـا االول
لـلمـمـتـاز حـيث اتـسم بـبرودة
األداء بـســبب تـأثــيـر األجـواء
ـبـتـلة الـبـاردة جـدا واألرض ا
إثـر تـسـاقـط االمـطـار السـيـمـا
هنـالك تـبادل بـالـهجـمـات ب
الـــفـــريــقـــ كـــان من أبـــرزهــا
فــــرصــــة ســــهـــلــــة ضــــائــــعـــة
لـــــــلــــــــديــــــــوانــــــــيــــــــــــــــة في
الـــدقــــيـــــــــــــقـــة 10عــــنــــدمـــا
اجـــتــازت الـــكــرة الــعـــرضــيــة

أقـدام الالعـبـيْنِ مرتـضى عـبد
االمــيــر و فالح عـــبــد الــكــر
لـتُبعَـد من قبـل مدافع احلدود
أيـــــاد خـــــلـف إلى ركـــــنـــــيــــة 
وشهدت الدقيقة  20 تسديدة
ـهاجم الديوانية على الطائر 
فالح عـبــد الـكــر مـرَّتْ كـرته
رمى من قـرب الـقائم األيـسـر 
قابل سدّد العب احلدود في ا
احلدود مـحـمـد عـبـد الـله كرة
قـويّة أنـقـذهـا بـبـراعـة حارس
مـرمى الديـوانية سـالم مطلب
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بي لكرة الـقدم الكاب عـبدالغني شهد ,احاطة يحـاول مدرب منتخب الـعراق االو
نتخب بان مرحلة اعداد الفريق لتصفيات كل اجلهات الـتي تهمها مستقبل هذا ا
ـبيـة ال تـسـيـر وفق تطـلـعـات الكـادر الـتـدريبي ,وبـالـشـكل الذي دورة االلـعـاب االو
يجـب ان يكـون .. شهـد يـستـثمـر كل ظـهور اعالمي له ,لـيبث شـكواه ,ويـدعو من
بي الى رفع احلواجز غـير الطبـيعية في طريق يهـمه مستقبل مـنتخب العـراق االو
فـريقه ,لـيـحـقق الهـدف الـذي يتـطـلع الـيه وهـو التـأهل الى نـهـائيـات دورة االلـعاب
ـبـية  2020الـتي سـتقـام العـاصمـة الـيابـانيـة طوكـيو .. عـبـدالغـني شهـد قال االو
اضي بـصريح الـعبارة من يـتصور ان لوسـيلة اعالم ريـاضيـة محلـية االسبـوع ا
ـر باجواء مثـالية فهو واهم ومـا يجبرنـا كجهاز فني بي  نتخب االو العمـل في ا
عوقات العديدة مسؤولـيتنا كابناء لهذا البلد ,وشدد شهد على االسـتمرار برغم ا
ـثل الـعـراق ولـيس مـنـتـخب ـبي الـذي يــدربه هـو مـنـتـخب  ـنـتـخب االو عـلى ان ا
عـبـدالــغـني شـهـد .. وأكــد شـهـد ان من يــحـاول ان يـضع الـعــصي في الـدوالـيب
الدائرة الهـداف شخصـية علـيه ان يعي تمـاما انه ال يضـره بل يضر مـنتخـبا يعد
ليكون الرافد االساس للمنتخب الوطني .. وقال شهد انه شرح وبالتفصيل لوزير
ـبي نـحو احملـافـظـة على نـتـخب االو الـشـباب والـريـاضـة احمـد الـعـبيـدي رحـلـة ا
شاكل التي هي بحاجة الى تدخل حكومي وفي بياد وا احلضـور الفاعل في االو
مـقـدمـتـها اصـدار االوراق الـثـبـوتـيـة الصـدار اجلـواز الـعـراقي بـالـنـسـبـة لالعـب
.. وأشـار شـهـد الى ان وزيـر الشـبـاب والـريـاضة وجّـه بان يـكـون هـناك ـغـتـرب ا
ذكـور اضافة عـرقالت التي تواجه عـملـنا باالجتـاه ا مسـؤول ارتباط لـتذلـيل كل ا
ـغـرر بـهم بـخـصـوص اوراقهم وضـوع الـذي يـخـتص بـالالعـب ا الى مـنـاقـشـة ا
الثبـوتية وكيفية مـعاجلة مثل هذه االمور بـطرق قانونية.  تصـريح عبدالغني شهد
بي في ـنتخب االو ـشاكل التي تواجه ا لوسـائل االعالم على أهميـته (ال) يعالج ا
هـذه االونة  ,ما لم يـعـزز بـتحـرك فـعـلي لالحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم  ,والـلـجـنة
ـبية الوطنية العراقية  ,لـتصفير مشاكله االدارية ,وتفـرغ شهد للمهمة الفنية, االو
بي على نحو يـتفق مع حيوية الـهدف الذي يسعى نتـخب االو والشـروع باعداد ا
ـبي اسـتـغرب مـن موقف ـنـتـخب االو الـيه.. خـبـيـر ريـاضي مـتعـاطف مع مـدرب ا
بي ,و ـنـتـخب االو ـبيـة الـوطنـيـة العـراقـية  ,من ا احتـاد كـرة القـدم و الـلـجنـة االو
همـته .. وتصـريح شهد افـرز تساؤال تسـاءل متى وكيف يـتفرغ عـبدالـغني شهـد 
ـبـي الهداف ـنـتـخب االو آخـر ,اذ ان دعـوته الى من يـضع الـعـصي في دوالـيب ا
ـبي وعبدالـغني شهد ,مـؤشر مؤكد الى ان ـنتخب االو شـخصية  ,بالـفصل ب ا
بي ,ولـهدف غير رياضي وغـير وطني ايضا, نتخب االو هـناك من يتربص به وبـا
ـبي عـلى التـخلص من نـتخب االو اذا ال يـسـاعد احتـاد كرة الـقـدم ا وهنـا نقـول 
هـذه اجلـهـة التي تـعـرقل عـمل مدربه .. أمـا اسـتـعداد وزارة الـشـباب والـريـاضة,
ـنـتخب ,فـيجب ان ـبي ومـدرب هذا ا ـنتـخب االو سـاعـدة ا
يـكون محل ترحيب من قبل احتاد الكرة ,لـتتظافر اجلهود
ؤهل بـي ا ـنـاسب لـلـمـنـتخـب االو ـنـاخ ا بـاجتـاه خـلق ا
ـــبــيــة (لــو) لــعب لــدخــول نــهـــائــيــات دورة طــوكــيــو االو
بالالعب الذين يتطلع عبدالغني شهد لضمهم لفريقه .
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متاز بكرة القدم نتائج متباينة في جولته العاشرة ½ZzU²∫ شهدت مباريات الدوري ا
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أشـارت نـتــيـجـة الـلـقـاء الـذي
جــــمع فــــريق نــــادي احلـــدود
ــــــضــــــيــــــفه فــــــريـق نـــــادي
الـــديــــوانـــيـــة الـى الـــتـــعـــادل
ـــثــله في االيــجـــابي بـــهــدف 
ـبـاراة الـتي ضـيـفـهـا ملـعب ا
الـــديــوانـــيـــة ضــمن اجلـــولــة
الــعــاشــرة لــلــدوري الـعــراقي
ـــرحـــلـــة االولى ـــمـــتـــاز - ا ا
وأدارهـا احلـكام مـحـمـد كامل
زغــيــر وأحـمــد نــعــيم و أنـور

أديب ومـنــتـصــر غـازي وجنم
ســلـــيــبـح مــشـــرفــاً وشـــهــدت
الــدقـــيــقــة  65 إبــعــاد مــدرب
احلـــــــدود عـــــــادل نـــــــعـــــــمــــــة
ومــــســـاعــــديه مـن قـــبـل حـــكم
ـبـرر ـبـاراة لـتـهـجـمه غـيـر ا ا
عـــلى الـــطـــاقم الـــتـــحـــكــيـــمي
لـيـتـسبـب علـى إثـرها فـوضى
ـبـاراة  4دقائق  ولـتـتـوقف ا
وسرعان مـا عادت األمور إلى
طـبـيــعـتـهــا وسط اسـتــهـجـان
كـــبـــيــر مـن قــبـل احلــاضـــرين

جانب من لقاء الديوانية واحلدود في دوري الكرة عدسة (الزمان) علي ناصر

ــشـاركــة الـتي ابــرز واهم عــوامل ا
ـوقع يــتـطـلع الـيـهـا والـبـحث عن ا
اضي وسم ا الذي حتقق في ا
 الـتـغـيـر الـكـبـيـر عـبـر تـواجـده في

سابقة. ا
وســــيــــكــــون الـــــنــــفط  بـالعــــبــــيه
الواعدين امام مهمة صعبة تتطلب
 الـلعب  بـتركـيز واالسـتحـواذ على
الـــكـــرة   والـــتـــعــامـل مع الـــفــرص
احلقيقـية  والمجال لتـضيع النقاط
امام رغبة االنتـصار الذي يكون قد
ـــدرب مع الالعـــبـــ في هـــيـــا له ا
اخــتــيــار الــتــشــكــيل الــقــادر عــلى
مجاراة  البطل واإلطاحة به  احلل
الــوحـيــد لــتـدارك  نــكــسـة االنــديـة
ــؤكــدانــهــا نـالـت مـنه الــعــربــيـة  ا
بـعـدخـسارتـ  مـتـتالـيـتـ قبل ان
يــخــيب االمــال  لــكن تــبـقـى االمـال
مـــعـــلـــقـــة عـــلى بـــطـــولـــة الـــدوري
والــســـعي لــلـــظــهـــور مــرة ثـــالــثــة
وعـكس نـفـسه الـفـريق الـقـادر عـلى
ـــقــــدمـــة مــــقـــارعــــة اقـــرانـه وفي ا
االقــويــاء  عــبــر حتــقـيـق الــنـتــائج
تقدم بعد مركزين مهم وقع ا وا
 في اخــر مــشـــاركــتــ قــدمــته الى
ـسـوم مـسـتــوى الـكـبـار ويــطـمح 
اخـــــر من خـالل مـــــوجـــــود اغـــــلب
الالعـب  عـندمـا بقي  يـعتمـد على
ـدرب ـنـي ا الــواعـديـن مـنــهـم   و
الـنــفس في ان يــقــهــر الـزوراء  في
واجـهة الـتي يتـرقبـها الـكل النها ا
ــــبـــــارة الــــوحــــيــــدة الــــيــــوم في ا
الـــعـــاصــمـــة  بـــ فـــريـــقــ عـــلى
مــســتـــوى  فــني طــيب  ويــقــدمــان
مـبـاريـات مهـمـة  ويامـل ان يرتـقـيا
ــبـــاراة ويـــســعى الـى مــســـتـــوى ا
الـنفط الـعودة مـحـليـا عبـر البـوابة
الـصعـبة  والـطرف االخـر يكـون قد
جـهز اسـحلتـه للـمرور بثـقـــــــة من
مـواقع الــنـفــــــــط من خالل بـروفـة
ـبـاراة الـتي مـنح فـيـها الـسـمـاوة ا
ـشـاركـة لـعـدد من ــدرب  فـرصـة ا ا
الالعــبــ الـشــبـاب  والــتــحـضــيـر
لـهـذا الـلـقـاء  وظـهـار افــــــــضل مـا
ـهــمــة صـعــبــة بـعــدمـا عــنــده الن ا
وسم تــــــــغـير الـنفط كـثيـرا في  ا
ـتــلك  مــجــــــــــمــوعـة األخـيــرة و
العــبــــــــــ  قــادرة عــلى صــنــاعـة
االنـتــــــــصـار  لـتـدارك مالحـقـة من
يـقف خـلـفه ويـجـدون  الـفـرصة في
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وكـانت قــد جـرت امس االول االحـد
ثالث مبـاريات  في افـتتـاح اجلولة
ـــذكــورة عـــنـــدمـــا تــقـــدم الـــكــرخ ا
لــلـــصــدارة عــلـى حــســاب الــزوراء
عــنــدمـا قــاده حــسن جــبـار لــلــفـوز
وإضــافـة ثـالث نــقـاط بــهــدفه د48
لعبه ليحقق الفوز الثالث تواليا 
ويــــرفع رصـــيـــده الى  21نــــقـــطـــة
ويـسـتـحـوذ عـلـى نـتـائج مـبـاريـات

عــنـدمــا حــقق فـوزا ضــعــيـفــا عـلى
البحـري وقبلـها التـعادل مع الكرخ
لـــكـــنه يــتـــمـــتع بـــقــوة عـــنـــاصــره
نـسجـمة  والـتي تعـلب سوية من ا
وقف بــــعـــيــــد  ويــــظـــهــــر  افـــضل
هـجـومـا من الـزوراء   14واضعف
دفــــاعـــا  9أهــــداف فـــيـــمــــا ســـجل
الـزوراء 13وعــلـيه    5وقـد يــلـعب
بــشـكل مــرتـاح  مــنه لــلـبــطل الـذي
سيكون حتت ضغط جمهوره الذي
اليقـبل اال  بالفـوز السباب مـعروفة
ـــتـــلـك مـــقـــومـــات الـــلـــعب والنه 
وبعـدما عكس وضـعه الفـني بشكل
واضح امـــام الــوسـط والــســـمــاوة
واضاف ست نـقاط لـرصيـده قدمته
لـلصدارة الـتي تـظهر نـصب عيـنيه
وسـيلـعب من اجـلهـا  واهم حـوافز
الـلـقــاء  لـلـفـريق الــذي اخـذ يـظـهـر
اكــثـر انــســجـامــا  وسـيــطــرة عـلى
مـــســار االمـــور الـــتي حتـــتــاج الى
ــهـمـة لــتي يـامل ان نـقــاط الـيـوم ا
التـصعب عـليه الـعودة لـلقـمة  عـبر
اسـتغـالل وضعه الـفـني  الطـبـيعي
بـعدمـا جتـاوز مـشاكل الـلـعب التي
فـرط بسـبـبهـا خـمس نقـاط  ويدرك
العبو الفريق اهمية النتيجة اليوم
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الــــكـــرخ يـــواصل تــــألـــقه وديـــربي
الــبـصــرة يــقــبل أنـصــاف احلــلـول
قابل يبحث النفط عن محو اثار با
اخلروج من بطولة االنـدية العربية
وفشل في الـتسجـيل قبل ان يـتلقى
ســتــة اهــداف  وســيــكـون الــفــريق
فــرصــة الــتــعــويض عــلـى حــسـاب
واجهة التي البطل رغم صعوبة  ا
يــقـدره كــثــيــرا حـسن احــمــد الـذي
يــعــيـش غــصــة الــهالل   ولــو كــان
ـني الـنـفس في ان يـواجـه فـريـقا
اخـــر في الـــدوري ولـــيس الـــزوراء
رعم ان النفـط كان قد قـدم مباريات
جــــيـــــدة حــــصـــــرا امــــام الـــــفــــرق
اجلـمـاهـيـريــة وقـدم ادوار نـاجـحـة
ـوســمــ األخـيــرين وعـرقــلـة في ا
طــمــوحـات بــعــضـهــا لــلــمـرور الى
اللقب  لكنه مؤكد  يخطط لإلطاحة
 بـالــزوراء الـنــتـيـجــة  الـتي تــعـيـد
االمــور الى وضـعــهـا اذا مــا تـمـكن
العبو الفريق فـي حتقيق االنتصار
ليس انه ياتي على حساب الزوراء
 والــذي يـــوازيه ثــمن لـــكــنه يــريــد
العودة للدوري احمللي وان ماحدث
في الـبـطـولة الـعـربـية مـجـرد كـبوة
اما الـفوارق الـكبـيرة بـينه والهالل
في كل االشـــيــاء لـــكــنـــهــا جتـــربــة
التخلوا من الفـوائد  قبل ان يتفرغ
 النفط للدوري احمللي والعمل على
عـكس مـسـتـواه احلقـيـقي لـلـموسم
الــــثـــــالث من خـالل وجــــود اغــــلب
درب واالدارة ما الالعب ونـفس ا
يـضع الــفـريق في حــالـة اســتـقـرار

اجلـــيــــران اجلـــنـــوب والــــبـــحـــري
بــتـــعــادلـــهــمــا بـــهــدف  لـــتــتــوقف
نـتـائــجـهـمـا سـويـة  بــعـد سـلـسـلـة
خسـارات تعـرض لهـا البـحري قبل
الـتعـادل مع الـطالب في  اخر وقت
اللـقاء االخيـر وبعدهـا مع اجلنوب
ـوقع الـسـابع عـشـر لــيـتـقـدم  الى ا
بـسـبع نــقـاط واجلـنــوب الى عـشـر
نـــقــــاط  حـــادي عــــشـــر وكـالهـــمـــا
ــســتـوى يــعــيــشــان حـالــة تــدني ا
والـــنـــتــائـج الـــتي جـــرتـــهــمـــا الى
مـوقـعـيـهــمـا احلـالـيـ خـصــوصـا
اجلـــــنـــــوب الـــــذي يــــتـــــمــــــــــــــتع
بـإمـكـانات افـضل من الـبـحـري قبل
ان يخـسر بـدايته  ونـتاج اجلوالت
األخــــيـــرة داخل وخـــارج مــــلـــعـــبه
ويــــــحـــــــتـــــــاج الـى مـــــــراجـــــــعــــــة
وتــعــــــــــويـض  مـا تــعـرض له من
نـتـائج مخـيـبـة عبـر الـــــــدور الذي
مــهـم ان يــقــوم به العـــبــو الــفــريق
شـاركة التي تتـطلب  تضافر لدعم 
اجلــهـود والـدور االســاس عـلى من
يـــــعــــول عــــلــــيــــهم مـن الالعــــبــــ
ـــعــروفــــــــــ  الـــهـــدافـــ بـــعــد ا
انـخـفـاض مـعـــــــــدل الـتــــــــهـديف
بـشــكل واضح  فـيــمـا تــظــــــــــــهـر
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ليـحوّلـهـا إلى ركنـيـة  بعـدها
أخــــذ الــــلــــعـب ســــجــــاالً بـــ
الـفـريـقـ رغم انـدفـاع واضح
لــفـريق الــديـوانـيــة الـذي كـان
يـطمح العـبـوه احلصـول على
باراة الثالثة لتحس نقاط ا
مــوقــعــهم في جــدول الــدوري
وتــــــــراجـع واضـح لـالعـــــــــبي
احلــــــــدود الــــــــذيـن كــــــــانـــــــوا
يـطمحـون بالـتعـادل  واللعب
وفق خطة دفاعـية  وتعمّدهم
ـتــكـرر ــصـطــنع ا الـســقـوط ا
إلضــاعـــة الــوقت واالعـــتــمــاد
رتـدة بقيادة على الهـجمات ا
ــــهــــاجـم احملــــتــــرف رحــــيم ا
أوالبي ليـشهد الـشوط الثاني
ـــســـتــــوى بـــنـــدّيـــة حتـــسـن ا
وانـدفــاع بـاألداء وكــانت كـفّـة
الـــديــوانـــيــة هـي األرجح إثــر
التغييرات التي أجرها مدرّب
الديوانـية اجلديـد حيدر كر
بـــإشــراكه الـــكـــابــ ســـعـــيــد
محسن بـدالً من الالعب أحمد
ـهـاجم أحــمـد عـبـد عـدنــان وا
الــــــــــرزاق بــــــــــدالً مـن الـالعـب

مـــصـــطــفـى مـــؤيـــد وكـــمــا 
إشــراك الالعـب ســيف طــاهــر
بـاراة ضغط واضح لـتشهـد ا
لالعبي الـديوانيـة على العبي
احلــدود وكـادت رأســيـة العب
الــديــوانــيــة ســيف طــاهــر أن
تـــعـــلن عـن تـــســـجـــيل هـــدفـــاً
لـفــريـقه الّـا أنّ كــرته مـرّتْ من
ــــرمى ن  قــــرب الــــقــــائـم اال
احلـــدود ,ســــرعــــان مــــا جلـــأ
مـدرّب احلـدود عـادل نـعـمـة و
مـــســاعــديْهِ إلـى خــلق أجــواء
تُــــقــــلـلُ مِن زخـم وســــيــــطــــرة
الــفـــريق الــديـــواني من خالل

تــهـجـمّــهم واعـتـراضِــهم غـيـر
ـــبـــرر بـــشـــكـل غـــريب عـــلى ا
الطاقم التحـكيمي في الدقيقة
 67ليُبعَدوا إثرها بقرار
ـبـاراة جـريءٍ من قــبل حـكـم ا
مــحــمـد كــامل رغم اعــتــرافـهم
بخطئهم أمام أنظار ومسامع
ــبـاراة اجلــمــهــور ومـشــرف ا
ـرور ـبـاراة ,و لـتــسـتــأنف ا
دقيقة واحدة استطاع مهاجم
احلـــــدود احملـــــتــــــرف رحـــــيم
أوالبـي من اســـــتـــــغالل وضع
ارتـــــبــــــاك مـــــدافــــــعي فــــــريق
الـديـوانـيـة وأنْ يـسـجلَ هـدف
التفوُّق لفريقِهِ  ,إلّا أنَّ الهدفَ
ــة الــفــريق لمْ يــقــللْ مِـن عــز
الديواني بل زادهم حماساً و
فـرض سـيطـرةً واضـحـةً عـلى
ـبـاراةِ  ونـتـيـجـة مـجـريــاتِ ا
لهذا الضـغط استطاع مهاجم
الديـوانـية الـشـاب أحمـد عـبد
الـــرزاق مـن احلـــصــــول عـــلى
ركــــلـــة جــــزاء إثــــر إســـقــــاطه
ــــتــــعــــمــــد مـن قــــبل مــــدافع ا
احلـــدود مـــنـــتــظـــر عـــبــــــاس
لـيـنــجح في تـنــفـيـذهــا كـابـ
الديـوانـيـة سعـيـد مـحسن في
الــــدقـــيـــقـــة 86 وكـــاد العـــبـــو
الــديـوانـيــة من زيـادة غِــلَّـتِـهِمْ
مـن األهـــداف خالل الــــدقـــائق
ــتـــبــقـــيــة  إلّـــا أنَّ الــفُــرَصَ ا
الـعديـدة الـتي سنـحت لهم لنْ
يُــكــتَبَ لــهـا الــنــجــاح بــسـبب
الـــتـــســرُّع وصـــــــالبـــةِ دفــاع
فـــريـق احلــدود الـــذي أصـــبحَ
ـركـز 8 رصـيـدُه 12نـقــطـةً بــا
فــــيـــــمــــا اصــــبح رصـــــــــــيــــد
الــــــديــــــوانــــــيــــــة  8 نــــــقــــــاط
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