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ــوقف  وتـــوطــيــد الــتــرتـــيب   وا
الـعالقـة مـع االنـصـار  والـسـيـر في
هـمة بـطريق االجنـازات التي مهم ا
ان تاتي  بهذه االوقات قبل الذهاب
ناسبة  سابقات الفرصة ا لراحة ا
للمراجعة ومعاجلة االخطاء  واخذ
الـدروس االضــافــيــة  لــلـتــحــضــيـر
بـشـكل جيـد الى اجلـوالت الـقـادمة 
واجـــــد ان لـــــســــان حـــــال الـــــطالب
ــدرب غــيــر  بـــالــراضــ عــلى  وا
توقف الـدوري  امـام تطـور فريـقهم
الـســريع والـسـيـر بــطـريق الـنـتـائج
الــتي يـــخــشــون ان  تـــتــوقف وقــد
تتـغير  بـعدما دبت  الـثقة بـنفوس
الالعـبـ واللـعب بـتـركيـز. واهـمـية
ان تـقـوم االدارة بـتـلـبـيـة مـتـطـلـبات
درب  الساعي الى  تـعزيز توجه ا
الـفـريق بـاالجتـاه الـصـحـيح بـعـدما
تـــــغـــــيـــــرت االحـــــوال  فـي حتــــول
واضـح  وكل شيء يــــتــــوقف عــــلى
  درب والالعـب التـعـاون ما بـ ا
والفـريق على بـعد مسـافة قـصيرة 
مـن مــــربع الـــــتــــرتــــيـب والــــقــــريب
الــوصـول الـيـه اذا مـا اسـتــمـر  في
نــــسـج الـــــنـــــتــــائـج  الـــــتي يـــــامل
جمـهورهم ان تسـتمـر بعد اسـتقرار
سـتوى  وتـعزيـز حالـة االنسـجام ا
وتـدارك االخـطـاء  والـتـحـول لـلـعب
الــهــجــومي ودعم اجلــمـهــور  كــمـا
تظهـر  خبـرة  اجلهاز الـفني حيث
درب يحـيى علـوان ونزار اشرف  ا
الـلــذين  يــعــمالن بـنــفس مــشــتـرك
وعـبـر عالقـة عـمل طـويـلـة من حـيث
الــــلــــعـب  والــــتــــدريب  و هــــمــــا 
يان  لـكن  تترك االمور الداء أكاد
الالعـبــ الــذي تـغــيــر بـســرعــة مـا
ــســـتــوى الـــعــام انــعـــكس عـــلى  ا
لــلــفـــريق الــذي يــقـــدم االمــور عــلى
افــضل مــا يــرام  وسـط طــمــوحـات
التقدم لـلموقع لذي يـناسب  سمعة

الـضـيـوف مهـمـا كـانت عـنـاويـنهم 
بــســبب ظــروف الــلـعـب الـتـي تـدعم
كن ان تمر   كما ال جهود الالعب
خــسـارة الـشــرطـة بـالــهـدف بل كـان
عليه  ان يخرج بتعادل  على االقل
والن فـرق احملــافـظـات  دومــا تـزيـد
مـن رهـانـهــا  عـنــدمـا تــواجه لـفـرق
اجلماهيـرية السباب مـعروفة وترى
انها قـادرة  التغلب عـليهـا   مهما
كانت قوتها لكن  شيء طيب عندما
يــرى االنــصــار فــريــقــهم يــعــود من
جديـد للـنتـائج االيجـابيـة   ويهزم
ـــر بــالـــفــشل من االمــانـــة  الــذي 
جـــولـــة الخــرى  بـــعـــدمـــا تــوقـــفت
انتـصاراته من الـدور السـبع عنـدما
تــغــلب عــلى الــصــنــاعــات بــاربــعـة
اهداف لهدف ليـنجر للوراء بسبب
تعـثـره  في مبـاريـاته االخيـرة التي
ـستـواه حيث لعـبـها مع فـرق هي 
فريق احلـس والـديوانـية  قبل ان
يـــعــود بـــاخلـــســارة  الـــســـادســة 
ويـــتـــراجع الى مـــكـــان خـــطــر قـــبل
رشحـان للهبوط وهو ما وقع ا ا
يثير مخاوف االدارة التي لم تتوقع
ان تسير االمـور بهذه الطـريقة امام
عــجــز الالعــبـــ من تــغــيــر مــســار
الــنـتــائج الـسـلــبـيـة والــضـرر الـذي
اصـــاب الــفـــريق في الــصـــمــيم رغم
الية والبشرية وبات امام امكانته ا
عـمـلــيـة راجـعـة  انـيـة  خالل فـتـرة
الــتـوقف الـتي تــظـهـر كــافـيـة  في 
ـكن مــراجـعـة االمــور وتـاهـيـل مـا 
تــــاهـــيــــلـه  قـــبـل فـــوات االوان الن
االمــور التــتــحــمـل الــفــرجــة بــعــد 
ويــبــدو ان مــهــمــة  ابــو الــعــقل  
تــســيــر نــحــو الـــنــهــايــة النه فــشل
كـثــيـرا  والــنـتــائج الـتي قــاطـعــهـا
الفريق التي اشارت الى عدم وجود
درب والالعب من يحققهـا سواء ا
والــــــفــــــريـق في اســــــوء  احــــــواله
الصورة  التي تظهر امام اجلميع 
والحتتاج الى تعـليق بعدمـا  افتقد
الفـريق لـروح اللـعب والفـشل  امام
فرق التمتلك نصف إمكاناته وتظهر
احلـاجـة الى الـتـغـيـر بـعـدما تـوسع
واقع واصطدمت رغبة الفارق في ا
ـشـاركة  بـسـوء الـنـتـائج وضعف ا
ــســتــوى  ومــؤكــد ســيــكـون راي ا
لالدارة التي الجتد امامها اال وضع
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وحــــقق الــــطـالب الـــفــــوز الــــثــــاني
تــوالــيــا  فــبــعــد احلــاق اخلــسـارة
االولى بــالـنـفـط  عـادوا لـيــنـجـحـوا
على السـماوة بثالثـة اهداف لواحد
ويرفـعـوا رصيـد حسـابهم  الى 19
والتـقدم للـموقع الـسابع في نتـيجة
مهـمة تاتـي بعدالـتالق  امـام النفط
ــرور من بــوابــة الــسـمــاوة عــبـر وا
ــهـمــة الـتي الـتــعـامل بــجـديــة مع ا
خـطط لـهـا علـوان الـذي يـجـد نـفسه
ـوسم بــوضع مـخــتـلف عن بــدايـة ا
ستوى والنتائج  بسبب حتسن  ا
والــتـطــور احلــاصـل بــعــد خــسـارة
الــكــرخ  الـتـي  غـيــرت  من مــسـار
االمـــور بــعـــدمـــا جنح الـــفـــريق في
حتـــقـــيق الــــنـــتـــائج والول مـــرة  
  بــاخــتـــبــارين مــتـــتــالــ مــهــمــ
ويــــضـــيـف ست نــــقـــاط عــــززت من

من الـالعـبــ وتــصـحــيح االخــطـاء
التي ظهرت امامه خالل فترة العمل
همة  القصيـرة التي تولى فيـها  ا
الــــتي حتــــتــــاج الى دعـم الــــكل في
ــديــنــة  بــعــدمــا تـغــلب الــنـادي وا
ـــدرب عــلى  مـــشــاكل الـالعــبــ وا
الــــنــــتـــــائج والــــعــــودة بــــشــــكل  
ـتبـقية واضح   ومركـز للـجوالت ا
رحلة االولى  من اجل حتقيق من ا
ـركـز االفــضل  واالهم ان  يـنـجح ا
ــدرب  في طـــرح نــفــسه من خالل ا
قيـادة الـفريق  بـالطـريقـة التي اتت
بثمارها األولية وطرد اخملاوف قبل
الــســيــطــرة عـلـى االمــور وتــوطــيـد
الـعالقـة مع االنـصـار بـعـدمـا  مـلوا
ـتـأخـرة وعـذاب الـبـقـاء الـنـتـائج  ا
ــوقـع االخــيــر قـــبل االنـــتــقــال في ا
لــلـمـوقـع الـرابع عـشــر خالل خـمس
جــــــوالت   فــــــيــــــمــــــا  اخـــــذت  
تـزدادمــعــانـاة  الــديـوانــيــة كـثــيـرا
ـرشح ــواقع ا والــبـقــاء في اخـر  ا
بـــقــــوة لــــلــــهــــبـــوط  امــــام تــــدني
ـسـتـوى  الـتـاثـر به عـنـدمـا خـسر ا
لقاء النجف بـالنتيجـة الكبيرة التي
زادت من مـشـاكله الـفـنـيـة واالدارية
والـعالقـة مع  جـمـهـوره الـذي يـرى
الـــطــريق مــســـدودة  امــام الــوضع
احلــالـي   ولــلـــهـــروب من اخـــطــر
واقـع بعـدما اخـذ يـفشل  ويـنزف ا
النـقـاط برغـبـته حتى  
في اجـــــواء الـــــلـــــعب
التي من شـانـها ان
تـــــــــــخــــــــــدمـه فـي
ــوقف مــعـــاجلــة ا
الــذي زاد تـــعــقــيــدا
واحلـــــــــلــــــــول بـــــــــاتت
بـعـيـدة   ويـكـفي انه في 
ـهـمـة الـتي مـتـذيـل الـتـرتـيب ا
ـعاجلات  السـريعة النقاذ تتطلب ا
ــوقف الـصــعب الـذي ــوسم بـعــدا ا
ـــر بـه  الـــفــــريق  الــــذي يـــكـــون
قدخسر اكثر من نصف مبارياته ما
عمق اخلالف مع االدارة واجلـمهور
الــذي يــنـتــابه اخلــوف الـشــديـد في
كـيـفيـة الـعبـور بـالفـريق من مـحـنته
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وخــرج اربــيل بــالــفــوز االول حتت
قـيـادة مـدربه اجلـديـد نـاظم  شـاكـر
  دون عـلى حـسـاب االمـانـة بـهـدف
رد ليـرفع رصـيده الى   16متـقـدما
ـوقع الــتـاسع ثالثــة مـواقع حــيث ا
ـذكورة التي حتققت بعد النـتيجة ا
ـشـتـركـة لـلـمدرب بـفـضل اجلـهـود ا
والالعـــبــ والـــعـــودة  لــلـــنـــتــائج
طلوبة   وتاكيد رغبة الفريق في ا
ـــنـــافـــســـة  الـــعـــودة الى اجـــواء ا
والــوصــول الى مــكــان مــنــاسب في
سـلم التـرتـيب  ويتـجه الى حتـقيق
النتـائج  لتعـزيز دوره  عبـر تقد
ــســـتــويــات الـــفــنــيــة وتـــســجــيل ا
االهــداف واالهـم هــنــا هــو حتــقــيق
االنــتــصــارات في مــلــعــبه وبــشــكل
سـريـع وعـدم تـفـويت فــرصـهـا امـام
صـعــوبــة مــبــاريــات الــذهـاب الــتي
هـمة لكن الزمت عـماد عـودة لتـرك ا
تبقى االمال عالقة  على ما يقدر ان
يـــقــــوم به الـالعـــبــــ في حتــــقـــيق
مكاسب االرض  عبر السيطرة على

ـؤخـرة الـتي تـركـهـا  بـعـدمـا فـرق ا
جنــــــحـت االدارة في االخــــــتــــــيــــــار
الصحيح للـمدرب البديل  الذي قاد
االمـور  بحـرفـية  وخـبـرة  وإعادة
ـــقـــبــول   األمـــور الـى  الـــوضع ا
والـــتــقـــدم من جــولـــة الخــرى وسط
تـصــمـيم الـالعـبــ واسـتــجـابــتـهم
ـدرب عــبــر تـطــبـيق لـتــوجـيــهــات ا
الـواجــبــات   احملــدد   لــيــتــغــيـر
ـــســــار من خـالل خـــمـس جـــوالت ا
انـطـلـق بـهـا عـنـدمـا فـرض الـتـعـادل
  قـبل العودة على الكـهرباء بـهدف
الى مــلــعــبـه ويــحــقق الــنــتــيــجــة 
االيـــجــابـــيـــة األولى امـــام قــلـــة من
االنـــصــار  عــنـــدمــافـــقــدوا الـــثــقــة
بــالــفـريـق   الــذي اســتـمــر يــلــعب
خارج رغباتهم قبل ان تتغير االنور
حيث احلصول على اول ثالث نقاط
كــامـلـة   ثم االنــتـقــال الى مـلـعب 
الشعب وجنح في العودة بنقطة
من  اجلــــويـــة الـــتي زاد من
ثـــقـــة الـالعـــبـــ وســـمـــعـــة
الـفـريق    الـذي جنح مـرة
ـلـعـبه  اخـرى بـالــتـغـلب  
عـلى فـريق احلـسـ بـهـدف
ثم االنـــــتــــقــــال الـى مــــلــــعب
جــيــرانه الــديــوانــيــة   امس
طـلوب  االول وظهـر بـالشـكل ا
عـــنــدمــا هــزمه بــثالثــة اهــداف 
لواحد النـتيجة   االفضل
حلد االن التي حققت

الـت
حــول  
مـن حـــيث الـــتـــقـــدم
لـلــمــوقع  احلـالي 
بـــــــفـــــــضـل اجــــــادة
الالعـبــ لـلـمـهـمـة 
والـــــــتـــــــعـــــــامـل مع
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرص  
والوصـول الى هدف
ــــبـــاراة  والــــفـــوز ا
االول ذهــــابــــا وهــــو
ـطــلـوب  ومــؤكـد ا
ان جسـام يـخطط
لــــــدعـم االمـــــور
الــتي حتــســنت
من كل جوانبها
بـــعـــدمــا تـــمــكن
بـــــــحـل عـــــــقـــــــد
الــنـتــائج  عــبـر
مــــدة الــــتــــوقف
الــتي تــكــون قـد
بــــــــدات حلـــــــ
نــهــايــة بــطــولـة
قبلة ا اسيا ا
بـدولـة االمارات
العربية    في
الــــــــــــتـــــــــــوجـه
النــــتـــداب عـــدد
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واصل فريق النجف نتائجه اجليدة
عـنـدمــا حـقق الـفـوز الـثـاني تـوالـيـا
والثـالث له عبـر اربع جوالت عـندما
عـاد بـالـنـتـيـجـة الـكـبـيرة مـن ملـعب
الديوانية صحبـة جمهوره بالتغلب
عـــــلى أصـــــحــــاب االرض بـــــثالثــــة
أهـــداف  لـــواحـــد  في اخـــتـــتـــام 
مــبــاريــات الــدور الــثـالـث عـشــر من
ـمــتــاز بــكـرة  مـســابــقــة الــدوري ا
الـقـدم  مـتـقـدمـا  ثالثـة مواقـع مرة
واحدة من احلادي عـشر الى الرابع
عــشــر في حتــول واضح ومــشــهـود
عــلـيـه من االنـصــار الـذي تــنـفــسـوا
الــصـــعــداء مع الالعــبــ واالدارة 
ـنـتـظرة بـعـد الـعـودة احلـقـيـقـيـة وا
هـمة لـلنـتائج االيـجابـية  وقـيام وا
ـدرب بــاعـادة  الــفـريق الى وضع ا

ـــــكن مـــــخـــــتـــــلـف ال
مقارنته عـندما كان
عـلــيه مـنــذ بـدايـة
الـــــدوري  حــــتى
اجلـــــــــــــولـــــــــــــة 
الـتاسـعـة لـيدخل
طــــريق تــــغــــيــــر
الـنـتـائج بـسـرعة
وتـفــرد بـهـا عن
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ـبي يومي  15و 18كـانون ـبي مبـارات ضـمن االطار الـودي امام مـنتـخبـنا االو ـركزي لـكرة الـقدم مـوافـقة نـظيـره السـوري على خـوض منـتخب بالده االو تسـلم االحتاد ا
ؤمل ان ان من ا بـي كر فرحـان في تصـريح صحـفي  ديـر االداري للـمنـتخب االو ـؤهلة لـنهـائيـات اسيـا في ايران. وقـال ا قـبل حتضـيرا النـطالق التـصفـيات ا الثـاني ا
ؤهلة لنهائيات اسيا. واضاف انه حتى تد السبوع استعدادا النطالق التصفيات ا بي الى دولة قطر اليوم اخلميس للدخول في معسكر تدريبي  يتوجه وفد منتخبنا االو
ـباريات. واوضح األن لم يتم تأمـ مباريـات في االطار الودي خالل تـواجدنا في الـدوحة على ان يـصار الستـثمار فـترة توقف مـسابقـة دوري جنوم قطـر خلوض عدد من ا

بي امام نظيره العماني في مسقط بشكل رسمي السباب ادارية. ؤمل ان يخوضها االو باراة التي كان من ا فرحان انه  الغاء ا
دافع عالء مهاوي من جانب اخر تـخلف مدافع نادي الشرطة عالء مهاوي عن االلتحاق بوفد اسود الرافدين الذي توجه الى العاصمة القطرية الدوحة. وقال مصدر إن ا
صـدر أن مشكـلة في جـواز سفـر مهـاوي كانت الـسبب في عـدم مغـادرته مطار ـنتـخب الوطـني الى العـاصمة الـقطـرية الـدوحة.\ وأضـاف ا لم يتـمكن من الـسفـر مع وفد ا
ـنتـخب الوطـني توجـه اول امس الثالثـاء الى العـاصمـة القـطريـة الدوحـة للـدخول في مـعسـكر طـار. يذكـر أن وفد ا بغـداد الدولي حـيث منـعه امن اجلـوازات من مغـادرة ا

تدريبي قبل خوض بطولة كأس آسيا 2019.
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خــطف فـريق نـادي الــنـجف نـقـاط
ضـيفه نادي اللـقاء الـذي جمـعه 
الــديـوانــيـة إثــر فـوزه بـ (  3 ـ 1)
ــبــاراة الـتي ضــيـفــهـا هـدف في ا
مـلـعب الـديوانـيـة ضــــمن اجلـولة
ـمـتاز (13) من الـدوري الـعـراقي ا
ـــرحـــلــة االولى بـــكـــرة الــقـــدم - ا
وادارهــا احلــكــام ضــيـاء جــنــديل
وكـــرار عــبـــاس وغــســان ســـعــيــد

ومــرتـضى مـؤيـد والـدكـتـور عـزيـز
كـر مـراقـبـاً لـلــحـكـام ولم يـشـفع
للـديوانيـ التـغييـرات التي نالت
الـــبـــعض من اعـــضـــاء الـــهـــيـــئــة
االداريـة وتــسـمــيــة كـادر تــدريـبي
جـــديـــد مـــتـــمـــثل بـــالـــدولي رزاق
ـساعـدة الدولي حـسام فـرحان و
فـــــــوزي وحــــــيـــــــدر كــــــر أذ ان
ــلـعب بـروح الـنــجـفـيــ دخـلـوا ا
ـســتــمـر الــفــوز إثـر االســتــقــرار ا

ـميـزة االخـيرة ونـشـوة النـتـائج ا
الــتي حـقـقـهـا الـفـريق الـذي جـمع
(10) نــــقـــاط من ( 4) مـــبــــاريـــات
بـتحـقيـقه الـفوز ثالث مـرات على
فرق انديـة نفط ميـسان واحلس
والـديـوانيـة وتـعـادل بطـعم الـفوز
مع فـريق اجلـويـة مسـتـفـيدين من
خــبـــرة مــدربـــهم الــكـــابــ ثـــائــر
جـــســـام ,ولـــيـــخـــرج اجلـــمـــهـــور
الــديـواني الـغـفـيـر مـحـمال بـآالم 

حــــزن اخلــــســــارة اجلــــديــــدة في
ـــقـــابل جنـــد ان فـــرحـــة الـــفـــوز ا
النجفي قـد رسمت على شـــــــــفاه
جمهورهم الغـفـــــــــير أيضاً الذي
ـلــعب الــديــوانــيــة بـوقت حــضــر 
ــــــــــــــــــــؤازرة مــــــــــبــــــــــكــــــــــر و
جـمـاهـيــــــريـة رائـعة لـم نشـهـدها

سابقاً.
 …d{UŠ …—UŁô«

البداية شهدت إثارة وندية مفعمة
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قدمة bO∫ مباريات دوري الكرة تسفر عن نتائج متباينة عززت رصيد فرق ا —

شجع مشجع لفـريق جلسي االنكلـيزي يبلغ من الـعمر ست عـاما وهو يعد شـيخ ا
ـلـعب مـدى احلــيـاة وحـرم من الـرعـايـة في الـنـادي خـســر وظـيـفـته ومـنع مـن دخـول ا
االجـتـمـاعـيـة والـصـحـية النـه اهـان رحيـم سـتيـرلـنج فـي مـباراة مـان سـتي وجـلـسي .
ـشجع اهـان مواطـنا انـكلـيزيـا والقـانون في بـريطـانيا صـارما الى احملكـمة تـقول ان ا
شجع مدرب الفريق الذي يشجعه بكل هذه الدرجـة القاسية . هنا في العراق يرمي ا
شيء حتت يده وجمـاهير الفرق الكبيـرة تصف بعضها باوصـاف طائفية وكل مشجع
يسمح لـنفسه ان يتطـاول على من يشاء من اطراف الـلعبة ولم يتـعرض الى اية عقوبة
شجع معنية اكثر من غيرها العب والهم يحزنون . روابط ا او حرمان من دخـول ا
ـشجـعـ انـفـسهم ـوضـوع الذي يـهـدد امن وسالمـة الـفرق واحلـكـام وحـتى ا بـهـذا ا
ـسـيـئـ وحتـاول اقـنـاعـهم بـان من ويـجب عـلـيـهـا من االن ان تـشـخص االشـخـاص ا
العب . لم يتـوقف االمر عند كن ان يحـرم من دخول ا تصدر مـنه اية اساءة لـفظيـة 
شجـع بل ان مدرب والعب اجنرفوا بطـريقة واخرى الى منحدر االساءات وهذه ا
ـيـتـة تـنـتشـر في مـالعب بـغداد ـكن ان تـصـيب دوريـنـا بـفـايـروسـات  الـسـلوكـيـات 
ـكن الـسـيـطــرة عـلـيـهـا او حـتى احلـد مــنـهـا . هل ان وحـدة حـمـايـة واحملــافـظـات وال
العب غـير قـادرة على حتـديد هـوية من اصـبح يـردد هتـافات مـعيـبة ومـخجـلة . اين ا
شـجع بل ان ادارات ثـالي الذي تـتحـدث روابط ا االنـضبـاط وااللتـزام والتـشجـيع ا
ـهـازل والتـسـقـيط الذي ـا يـجـري وهي تقـف تتـفـرج علـى هذه ا الـفـرق اجلـماهـيـرية 
يحصل امـام اجلميع . هل الن احتاد كرة القدم ضـعيفا ومستـسلما وهو يخضع الى
ارادات اقـوى منه لم يـستـطع ان يحـافظ على نـظافة وجـمالـية وانـضبـاط مالعبـنا وهو
سـابقة احمللية واال كيف يـسمح ان تتحول مدرجات يبدو اضـعف حلقة موجودة في ا
العـب الى فـوضى عـارمـة وهـو يـعـجـز عن اتـخـاذ مـوقف او قـرار يـنـهي به مـشـاهـد ا
ـكن ان حتـرق ــشـجع الـعــراقي . الـتـهــافـات الـتي نــسـمـعــهـا  بـاتـت تـشـوه صـورة ا
ـدرجـات الى سـاحـة حـرب ـكن ان تـتـحـول ا االخـضـر والـيـابـس في حلـظـة واحـدة و
تستخـدم فيها كل االسلحة البيضاء واحلـمراء وحتى القنابل اليدوية مادامت اجلهات
كن ـسؤولة عن امن مالعـبنا لم تـقم بعمـليات الـتفتـيش للمـشجعـ . احذروا فتـنة  ا
ان تـمتـد الى مالعب كرة الـقدم ووقـتها اليـسلم مـنه احتاد او غـيره من اطـراف اللـعبة
سـؤوليـة وقـد تتـعرض الـكرة الـعراقـية الى وسـيتـحمـلون كـامل ا
االيـقـاف من عـجلـة الـدوران او حتـى احلرمـان من كل نـشاط
كروي ومـنها احملـلي بطـبيـعة احلـال . الى متى يـبقى احتاد
ــظـاهــر الـتي كــرة الـقــدم ضـعــيـفــا امـام هــذه الـظــواهـر وا
شهد اقل مايقال عنه كانت اصبحت تهدد باخلطر وتنذر 

لدينا كرة قدم في يوم من االيام .

بـــهـــدف  ويـــرفـع رصـــيـــده الى 23
نقطة  في وضع استمـر يعتمد على
ديـنة والـتعامل مـعه كما مبـاريات ا
يريد احمد دحام  الى تعديل نتائج
لقـاءات الذهـاب  بعـدما خـسر ثالث
طلعات متـتالية تقـابلها  جناحات 
عــلى االرض الــتي  الزالت تــمــنـحه
الـقـوة في مـجـاراة اقـرانه وضـيـوفه
ولـو انه  لالن لم يـسـتـقـبل احـد من
الــفـرق اجلـمــاهـيـريـة لــكي يـعـكس 
جدارته  وثقته كامـلة في  االعتماد
يـدان  الـتي يامل عـلى مواجـهـات ا
جمهـوره ان تبقى داعمـة امام عطاء
  قـبل ان يـتراجع الـبـحري الالعـب
ـرشح لــلــمــوقع مــا قــبل  االخــيــر ا
للهبوط بعد سلـسلة  نتائج متدنية
نـالت من الـفـريق الـذي شـكى مـدربه
نــاصـــر طالع  قـــبل فـــتـــرة لـــيــست
بـــالــقـــصـــيـــرة عن اســـبــاب تـــراجع
الـــــــنـــــــتـــــــائج  قـــــــبـل ان تـــــــرفض
اســتــقــالــته   وتــســتــمــر مــعــانــاة
شـاركـة التي  زادت صـعوبـة امام ا
هدف البـقاء الذي بـات يترك بوجه 
  واهـمـيـة الـعـمل ـدرب والالعـبـ ا
بـسـرعـة عـلى الـتـغـيـر قـبل ان تـزداد
ـهــمــة صــعـوبــات اكــثـر ويــخــسـر ا
الــفــريق فـرصــة الــبـقــا ء ومـهم  ان
ـعـاجلـات الدراك االمـور قـبل تـاتي ا
ان  تبقى االمور عـلى نفس الوتيرة
ــتـــدنــيــة   وغـــيــر ذلك ســـيــكــون ا
غـادرة  البـطولة مع رشح االبـرز  ا
ان احلــديث عن هــذا االمــر مـن هـذه
االوقــات يــعــد مــبــكـرا رغـم انه فــقـد
الكثير من النـقاط منذ بداية الدوري
مــا جـعـله يــفـتـقـد تــوازنه ويـتـراجع
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وجنح الـــكـــهــربـــاء مـــرتــ حـــيث 
حتـــقــيـق الــفـــوز عـــلى احـــدالـــفــرق
هـمة  بتـغلـبه على الوسط واالهم ا

الــفـريق صـاحـب األلـقـاب اخلــمـسـة
عــلى بــعــد اكــثــر من عــقــد ونــصف
ـبـاريـات ـقـابل يـبـدو ان جـدول ا بـا
خالف رغـبـة  السـماوة عـندمـا لعب
ثالث مـــبـــاريــات صـــعـــبــة  خـــســر
للمـرة  الثالـثة قبـل التاثـر بخسارة
الــطالب عـــنــدمــا تــراجـع مــوقــعــ
لــلــوراء  والـــفــشل ا في احلــد من 
الـنــتــائج الـســلـبــيــة بـعــدمـا خــسـر
بثالثية نظيفة امام الزوراء وبعدها
من الــنــفط  ثم  اخــتـبــار الـطالب 
ــواسم  مع وتـظــهــر  مــشــكــلــة  ا
اغـلب فـرق احملـافـظـات  خـصـوصـا
عـــنـــدمـــا تـــنـــتـــقل لـــلـــعب مـع فــرق
شـكلة التي تؤرق الكل العاصمة  ا
ــيــنـــاء من فــريق عــنـــدمــا خــســـر ا
احلـسـ وقــبـلـهـا اربـيل واجلـنـوب
وميـسان والـوسط ولو هـذا ينـطبق
عـلى بـقيـة الـفـرق عنـدمـا تـخرج عن
مالعــــبــــهـــا  والــــكل تــــراهن عــــلى
مــيـاديـنـهــا ومـنـهـا الــسـمـاوة الـذي
وسم احلالي اختلفت عليه االمور ا
بعـدما فرط بـالعـديد من الـنقاط ولم
يكن االمر سهال حتى امام جمهوره
ـوسـم كـما كـان عـلـيه احلال في ا
  وهــــــو احــــــد فــــــرق  ــــــاضــــــ ا
احملافظـات التي تعاني  الـكثير من
االحتـياجات لـكنه يـبحث عن الـبقاء
الــــذي ال يــــظـــــهــــر ســــهال  اذا مــــا
يــسـتـفـيـد بـعـد اكـبـر مـبـاريـات عـقـر
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وحـافـظ فـريق مـيـســان عـلى نـتـائج
االرض ومــوقـــعه اخلــامس بــعــدمــا
  الى حـول تـاخـره  بـهـدف لـهـدفـ
فـوز عــلى الـبـحــري بـاربـعـة اهـداف
لـهدفـ الـفوز الـثـاني توالـيـا على 
ـثال الـبـصرة بـعـدمـا كـان قـد هزم
ــيـنـاء  بـهـدفــ لـواحـد االسـبـوع ا
ــاضي ويــعــوض خــســارة الــكـرخ ا

بــتــبــادل الــهــجـمــات عــلى مــرمى
الـفريـق وكـاد مـهاجم الـديوانـية
احـــمـــد عـــبـــد الـــرزاق ان يـــبـــكـــر
بتسـجيل الهـدف االول لفريقه في
الــدقـيــقـة  4 اال ان كــرته مـرت من
رمى الـنجف قرب الـقـائم االيسـر 
لتشهد الدقيقة  15تسجيل الهدف
االول لـــفــريـق الــنـــجف بــرأســـيــة
جمـيلـة لالعب محـمد ابـراهيم من
كرة ركـنية وصـعّد هـذا الهدف من
ـباراة الـتي شهـدت ضياع نسق ا
فرص عديدة لالعبي الفريق كان
ـهـاجـم الـديـوانــيـة فالح ابـرزهــا 
عــبــد الــكـــر عــنــدمـــا لــعب كــرة
رأسـيـة عـلت الـعـارضـة بـقلـيل في
قابل أضاف العب الـنجف مع ا
ـباراة احمـد الالعب االفضل في ا
الهـدف الثاني لـفريقه في الـدقيقة
 30 من تسديدة جميلة وقوية
عـــــانــــقت كـــــرته شــــبـــــاك مــــرمى
الديوانية بعـنف ولينتهي الشوط
االول بتقـدم فريق النـجف بهدف

نظيف .
واتــسم الــشـوط الــثــاني بــتــبـادل
الـهـجـمـات العـديـدة وكـانت الـكـفة
تــمــيل لــفــريق الــديـوانــيــة وبــعـد
مــضـي الـوقـت ادرك العــبـو فــريق
الـنـجف خـطورة هـجـمـات الـفريق
الديواني حـيث اخذوا بالـسيطرة
ــلـــعب والــتـــطــلع ال عــلـى وسط ا
ضـافــة هـدف االطـمــئـنــان الـثـالث
الـذي جـاء بـإمـضـاء الالعب مـع
احـمــد في الـدقـيـقـة  59 مـسـتـغالً
تـلــكــؤ في خط الـدفــاع الــديـواني
بعدهـا حاول الديوانيـون تقليص
الـفــارق وسـنـحت لـهم عـدة فـرص
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ســهــلـــة لــلــتـــهــديف لم تـــســتــغل
بالشكـل الصحيح بـسبب التسرع
وغــيــاب الــنــهــايــة الــصــحــيــحــة
للـهجـمات نـاهيك عن غـياب احلظ
وكـان من ابـرزهـا في الـدقـيـقـة 72
لـلـمـهـاجم فـالح عـبـد الـكـر وهو
ــواجـهــة مــرمى الـنــجف وبــعـد
مـرور دقـيـقـتـ أسـتـطـاع مـهـاجم
الـديـوانـيـة احـمـد عـبـد الرزاق من
تــسـجـيل هـدف فـريـقه الـيـتـيم من
كـرة جــمــيــلـة لــعــبــهـا بــاجــتــهـاد
وسـاعــد هــذا الـهــدف من ارتــفـاع
ــســتــوى الــفــنـي لالعــبي فــريق ا
الـديـوانـيـة الـذي شـهـد تـغـيـيـرات
عديدة صبت في مصلحته بعد ان
شــكــلـت ســيــطــرة واضــحــة عــلى
ــبـاراة لــكـنــهــا كـانت مــجـريــات ا
سـلــبــيــة رغم ان هــاجس اخلـوف
كــان واضـــحــاً عــلـى اســرة فــريق
الـــــنــــجـف من العـــــبـــــ ومــــدرب
وجـمـهور ,لـتـبـقى الـنـتـيـجـة عـلى
حــالـهــا بـتــقـدم الــنــجف بـثالثــيـة
مـــقــابل هـــدف واحــد ولــيـــضــيف
الــنـــجف ثالثـــة نــقـــاط لــيـــصــبح
ــركـز الـ  11في رصــيـده  14 وبــا
ـركـز ـقــابل بـقـي الـديـوانــيـة بــا ا
االخــيــر وبــرصــيــد  8 نــقــــــــــاط
آملـ لفريق الـديوانيـة ولكادرهم
الـتـدريـبي اجلـديـد ان يـصـحـحـوا
اخـطــاءهـــم خالل فـــــــتـرة تـوقف
الــــــــدوري الـــــــطـــــــــــــــــويـــــــلـــــــة
والعـــــــــودة السريـــــــعة لتعديل
مســـــــارهم الكـــــــــروي بتحقيق
نتــــــــائج أفضل بالــــــشكل الذي
يــــلــــيق بــــتــــأريـخ الــــديــــوانــــيـــة

الــــــكروي.

درب ناظم شاكر ا

ؤخرة والتقدم للموقع الهروب من ا
الـــســــادس عـــشــــر في خــــطـــوة هي
ـهـمـة عـبــاس عـطـيـة الـذي االفــضل 
اهــــدى الـــــفـــــريق وادارتـه االجنــــاز
ــذكــور عـنــدمـا خــلص الــفـريق من ا
مـعـاناة الـتـواجد لـفـتـرة طويـلـة ب
ـواقع الـتي التـغـني والتـسمـن قبل ا
ان يــصـعق  الــوسط ويــوقـفــهـا عن
الـــعـــمل ويـــقـــدم نـــفـــسه  من خالل
ذكـورة بـعد الـعـودة قبل الـنتـيـجـة ا
ــيــنــاء   بــالـــفــوز عــلـى ا جــولـــتــ
ويــتــقـــدم  بــشيء من الـــثــقــة وهــو
بـالــنــسـبــة لـعــطــيـة الــتـحــول الـذي
يــخــطط له والــتـــمــكن من انــتــشــال
الـفريق من مـحـنته  والـتـقدم الول 
ـذكــور  والـسـعي ـوقع ا مـرة الـى ا
الى تـعـزيـزه عـبـر اجلـوالت الـقـادمـة
ــدرب ومـن خالل مـــا ســـيـــقــوم بـه ا
في  تــاهـيل اخلـطــوط  خالل فـتـرة
الـتـوقف االجـبـاريـة وجـعـلـهـا تعـمل
بــاحـمــال عـالــيـة امــام مـا تــبـقى من
ـــرحـــلــة االولـى  بــعـــدمــا جــوالت ا
استفاق من نـوم طويل  فرض عليه
خــســارة  خـمـس مـبــاريــات قـبل ان
يستـدل الطريق ولـو من بعيـد  عبر
بــوابـة الـوسـط  الـتي يــبـدور بـاتت
غـيـر قــادرة في مـواجـهـة حـتى فـرق
ــــؤخـــرة ســــــــــــواء فـي الـــنــــجف ا
وخــــارجه والـــتــــفـــريط بــــالـــنـــقـــاط
بــالــطــريــقـــة الــتي تــشـــــــــــــهــدهــا
مـبـاريــاته وافـتـقـاده لـلـسـيـــــــــطـرة
عــلـــيــهــا  قــبـل الــتــراجع لـــلــمــوقع
الـعـاشـر  بـتـلـقي  خـمس خـسارات
واستـمـرار الفـــــــــشل  في  ايـقاف
ــــتــــلــــكه من تــــراجــــعه  رغـم مــــا 
  فـشـــــــــلـوا في   مـعـروفـ العـبـ
تغير مسـار االمور التي  تقف بقوة
بوجه الــــــــفريق  الذي اخـذ يخرج
عـن دوره ومـــــــــــــســــــــــــــــــــتـــــــــــــواه

ومشاركتــــــه.

U ∫ جانب من مباريات الديوانية والنجف ضمن منافسات دوري الكرة UM


