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ـبـاراة في الـثــانـيـة عــلى بـدايــة ا
ـلـعب قـبل اســرع هـدف يـشـهـده ا
ان  يــتــقـدم به اربــعــة مـواقع  في
حتـــول مــهـم من خالل الـــتـــعــامل
اجلـيــد مع مـبـاريـات االرض بـعـد
الـبــدايـة الــسـلــبـيـة  لــكن مـهم ان
يــســتــعــيــد دوره  ويــتــواصل مع
الــنــتــائـج االيــجــابــيــة  والــتــقـدم
لـلـمــوقع الـثـاني عــشـر في حتـول
مهم   و  بـعد خـسارته من الزراء
ــاضي  واالهـم ان يــقــدم الـــدور ا
ستويـات الفنيـة  امام جمهوره ا
الـذي رحب  بـالـنـتــيـجـة  واسـعـد
بـــــهــــا حــــيـث كــــامل الـــــعالمــــات
ــركــز  في الــوقت والــتــقــدم فـي ا
ــــنـــــاسـب  من خـالل تــــكـــــريس ا
مــبــاريــات االرض كــمــا اســتــفــاد
ــاضي وهي من ــوسـم ا مــنــهــا ا
ابــقـته  فـي  مـقــعــده الــذي يـدافع
تعثرة عنه متخليـا عن البداية  ا
 قـبل ان يـسـتعـيـد ثـقـته  وتوازنه
يدان بعد ـباريات ا ويعود بقوة 
الــفـــشل الــواضح عـــنــد اخلــروج
القــــرانه  لــــكن مــــهـم ان يــــجـــري
االمـــور كــمـــا يـــشـــتــهـي الــفـــريق
وجـــــمـــــهـــــوره من خـالل ظــــروف
الـلـعب الـتي بـات يـحـافظ عـلـيـهـا
درب الالعب الذين جنحوا مع ا
ـــــهم فـي  اخلـــــروج بـــــالـــــفـــــوز ا
وعكس  روح اللعب الـذي   يظهر
بوضـوح والتـركيـز على مـباريات

صـعبـة بعـدما بـدا العـمل  بتـغير
ـلـعب  مـا يـدفع الـفريق ارضـيـة ا
الـبـحث عن مكـان اخـر مـتوقع ان
دينة  وتاثير يكون خارج مركز ا
ذلـك عــــــلى االمــــــور  في الــــــوقت
الـــذي اعـــطى   الـــفــوز لـــلـــنــجف
دفــعـة مـعـنـويـة  الـذي جـمع اربع
نـقـاط من مبـاراتـ  عنـدمـا حول
تاخره من  الكهرباء بهدف  الى
تـعـادل قــبل ان يـحـقق الــنـتـيـجـة
الــتي انــتـظــرهـا انــصــارهـا مــنـذ
بـــدايــة الـــدوري  ويــتـــذوق طــعم
االنـتـصـار ومـواصـلـة البـحث عن
النتيجـة  االخرى عندما  االخرى
ـنـي الـنــفس  بــتــحــقـيق  وهــو 
الـفوز عـلى اجلـوية الـدور الـقادم
فيما يضيف نفط ميسان جيرانه
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وجنح الــكــهــربـاء هــو االخــر في
ـتـاخـرة جتـاوز عـقـدة الـنــتـائج ا
ـيـنـاء ــهم عـلى ا مـحـقق الـفـوز ا
بـهــدفـ لـواحــد  امـام جــمـهـوره
وفي ملعبه قبل ان يـتقدم للموقع
الـثـامن عـشـر  بسـبع نـقـاط بـعدم
قلب تاخـره بهدف احملـترف ايدن
ـبـاراة جـنـبـور د13عـلـى بـدايـة ا
الى فوز مهم عنـدما  جنح سجاد
رعـدتـعـادل د 33قـبل ان يــتـحـقق
الـفـوز عن طـريق مـرادمـحـمدد35
في نتيـجة اثارة الفـرح في كتيبة
عـــبــاس عــطــيـــة وكــســر  حــضــر
الـنـتـائـج اخملـيـبـة الــتي  تـوقـفت
لـعبه وخـارجه والعـودة  وبكل
الفوائد من ملعب صعب نادرا ما
يـــتـــخـــلـى عن اصـــحـــابه  الـــذين
فشلوا بتدبير االمور واالستفادة
من التقـدم  بالهـدف السريع على
ني بـداية الـلعب  وهـاتو الـذي 
الــنـــفس في حتــقـــيق االنــتــصــار
الــثـاني بــعــد االول عــلى الــغـر
اجلـــنــوب  ويـــبــدو ان الالعـــبــ
استخـفوا بالـضيوف بـعد الفشل
في اجلوالت الـتسع االخـيرة قبل
ان يـــــحـــــقق االنـــــطـالقـــــة االولى
ــيـــنــاء الـــذي تــراجع ويـــقــهـــر  ا
عـاشـرا  12بــعـدمـا فــرط بـتـقـدمه
بـشـكل ازعج االنـصـار  بـعـدتـلـقي
اخلـسـارة  الـثـالـثـة   فـيـمـا يـكون
ــد عـطـيـة  قـدحـقق الـفـوز االول ا
اضي  بـفضل ـوسم ا مع فريق ا
عطاء الالعب  ومن سجل هدفي
التعـادل واحلسم في مـهمة اقرب
ــنح الـــفــوز ــتـــفــائـــلــ كـــان  ا
للميـناء قبل ان يسـقط في محطة
الـكهـرباء ويـزيد الـط بـله  امام
ـــشـــاكل الـــتي تـــواجه الـــفــريق ا
الـــذي كـــان عــــلـــيه ان يــــبـــذل كل
اجلـــهـــود  فـي حتـــويل مـــبـــارات
ارض الـــتي يـــســيـــطـــر عــلـــيـــهــا
ـا تــمــثــله من دعم ويــحــســمــهــا 
عـــاديه الـــكـــهـــربــاء الـــذي   جنح
التعامل مع االمور وجتاوز كم
ـيـنـاء إلعـاقـتهـم لـكـنهـم حـمـلوا ا
شـعـار الـتـحدي وتـطـبـيقه عـمـلـيا
في خـطـوة تـعـداالبـرز  لـلـكـهـرباء
ـدرب تــمـكن من الــذي يـبــدو ان ا
تـــرتـــيب االوراق   مـــا اثـــمـــر عن
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 وقــــاد ســــراج مـــنــــيــــر صــــبـــاح
الـــســـمـــاوة الـى فـــوز مـــهم عـــلى
حساب ضيفه اربـيل  في الدقيقة

االنتـقاالت الشـتوية  بـعد احلدث
ـفـاجأ امـام اسـتقـرار الـعمل في ا
الـنـادي  لفـترة طـويـلة  انـعـكست
عـلى حتـقـيق  االجنـازات اجلـيدة
والــســمـعــة الــكــرويـة األســيــويـة
واحملـلـية بـوقت اإلدارة  احلـالـية
الـتي مـهم ان تـتجـاوز  مـشاكـلـها
وحتـافظ عـلى وحـدتـهـا  واشـاعة
أجــــواء األمل  بــــ الــــكـل  امـــام
مـستـقـبل الـنادي  وقـطع الـطريق
امـــام كل مـن يــتـــحـــ الــفـــرصــة
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وبــقي الــنــجف مــتـذيل الــقــائــمـة
رغم حتــقــيــقه  الــفــوز اال بــهـدف
الالعب طـاهـر حـمـيـدد 45مـعـلـنا
تــقــدم فــريـقـه عــلى حــسـاب نــفط
مـــيـــســـان مـــحـــقق الـــفـــوز االول
لـفريـقه  ورفع رصـيد نـقاطه  الى
ســـبع بــنـــفس رصــيـــد الــبــحــري
والكـهرباء والـديوانيـة واحلس
 مـتـاخرا عـنـهـما بـفـارق االهداف
ولينهي قطيعة  النتائج السلبية
التي  نالت منه يعدما بقي لفترة
لم تـكـن قـصـيـرة في اسـوء
واقع قبل ان يضع ا
حـــدا لـــلـــنـــتـــائج
اخمليـبة بـخسارة
خــمـس مــبــاريـات
والـــتــعـــادل في اربع
قـبل ان  يكـسر سـلسـلة
الـنـتائـج  والتـقـدم خـطوة
امـام جـمـهـوره الـقـلـيل الـذي
نـفذ صـيـره بعـدمـا توقف الـفريق
بـنــتــائــجه حــتى حتت أنــظـارهم
قبل ان  ياتي احلل  في مهمة  لم
تــكن ســهــلـه ظــهــر فــيــهــا  الـدور
الــواضح لـلــحـارس حــيـدر طـالب
في  التـعامل مـع الكـرات اخلطرة
والـــتــصــدي لـــهــا  وحـــافظ عــلى
تــظــافـــة شــبـــاكه بــعـــدمــا انــدفع
ميسان بقـوة لالمام سعيا الدراك
الـتــعـادل  الــذي فـشل بــتـحــقـيـقه
هــــداف الــــفـــريـق والـــدوري د92
بتـصدي احلـارس الخطـر الكرات
الــتي تـــوالت عــلى مـــرمى طــالب
الــــذي حـــضـــر بــــوضـــوح ومـــنع
الضيوف من حتقيق رغبتهم قبل
ان يــصل  بــالــنــجف  الى الــفــوز
الذي اسعـد من كان من احلضور
ـلعب اجلـمـيل  الذي الـقلـيل في ا
يــامل عــودة انـصــار الــفــريق في
مـبـاريــاته الـقـادمـة بــعـدمـا انـهي
االمــور بــالــفــوز الــذي قــد يــعــيـد
االمل  في مــــواصــــلــــة حتــــقــــيق
الــنــتــائـج ولــو من بــعــيــد وعــلى
ـديـنـة  وانــهـاء حـالـة مـسـتــوى ا
ـر بــهـا الـفـريق الـتـحــدي الـتي 
وجتاوز شيء من نكساته وحقق
ـطلوبة  على حتد احد النتيجة ا
ـــتـــواجــــدة في مـــواقع الــــفـــرق ا
ــــقـــــدمـــــة  الــــذي يـــــبـــــدو بــــدا ا
يـفـقـدمـنـافسـات ونـقـاط مـبـاريات
الــذهــاب بــعــد  نـكــســة الــشــرطـة
واالعـتـماد عـلى مـبـاريات االرض
الـتي بدات تـخـالفه ايـضـا عنـدما
تعادل مع احلدود ولم يـلعب بعد
مـــبــاريـــاته مـع الــفـــرق الـــقـــويــة
واجلــمـــاهــريــة واكـــد ان بــدابــته
والــتـمـتع بـالـصـدارة  لـفـتـرة  من
الــــوقـت  لم يـــــكن اال مـــــفــــاجــــأة
ومـغـامرة  انـهـاها الـنـجف وعلى
دحام مراجـعة االمور الـتي تظهر

ـــســتــوى   الــتـــوقــعــات ورغــبــة
جـمـهــوره الـذي  ابـدى اهــتـمـامـا
ــبــاراة   الـــتي الــقت خــاصـــا بــا
الــضــوء عـلى كل شـيء بـالــفـريق
وانــهـــاء االمــور عــلـى افــضل مــا
يرام  بعدمـا وضع حدا  للتراجع
بـاراة بقوة وضغط  بعدمـا بدا ا
هـجومي لـيـحقق الـتـقدم الـسريع
ـرور  به ـضـيف وا ومـفــاجـأة   ا
لـلــنـهـايــة حتت انـظـار جــمـهـوره
الـكـبـيـر الذي وجـد مـن الـنـتـيـجة
ـهم وفرصة مـهمة على بالشيء ا
مـــســتـــوى  الـــنــتـــائج وقـــبــلـــهــا
اســتــعــادة الــصـدارة ولــو لــوقت
ـا قـصــيـر جلــانب مــعـنــوي  ور
يستمـر بها   لوقت  اذا  ما جنح
الـــنـــفط في عـــرقـــلــة الـــزوراء في
الـتـقدم الـيـها لـكن يـبـقى احلديث
االهـم عـودة الــفـريـق الى الـســيـر
ـــطـــلـــوبــة بـــطـــريق الـــنـــتـــائـج ا
ــــزيـــد فـي قـــادو وبــــانــــتـــظــــار ا
اجلـوالت امـام  فـارق مـباراة  مع
نــفط مـــيــســان قــدحتــسم االمــور
ـجـمـوعة لـلـفـريـق الـذي  يلـعـب 

مـــن
ســـجــمــة
ووجــــــــــــــــــــود
العبـ مـهاريـ  يامل ان
يــكـونــوا اكـثــر شـانـا في
ـــبـــاريـــات  والـــنـــظــرة ا
ـسـتقـبـليـة امـام فريق ا
ــــــتـــــلـك كل وســــــائل
الــلــعب  وكــان مــهم ان
يـــخــرج  بـــالــنــتـــيــجــة
ــذكــورة   لــتــاثــيــرهـا ا
عــــــــلـى الــــــــعـالقــــــــة مع
جــمــهـوره الــذي كــان قـد
وجه االنـتـقادات لـلـمدرب
بــاسم قــاسم  الــذي تــمـكن
مــن ادارة الــــــــــــلـــــــــــــقــــــــــــاء
واالســتـحـواذ عــلى  الـفـوائـد
حـــيـث الـــنـــقـــاط عـــبــر االداء
ـطـلـوب  وسـرعـة الالعـب ا
وجتـــاوز اخـــطـــاء مـــبـــاراة
الشرطـة  وعبر عن االفضل

 وما يريده االنصار.
وخـشـيـة ان تـهـدد مـشاكل
الــنـادي االداريـة مــسـيـرة
الــفـــريق  حــيـث ارتــفــاع
احلديث عن سحب الثقة
عن رئـيس الـنـادي وهـو
مــا قـد يــجـر الى اجـراء
انتخابات التي يخشى
ان حتدث تغيرات وان
تكون عقبة امام مهمة
الــفــريق في الــصـراع
عــــلى لـــقب  الـــدوري
ولـــيس هـــذا حــسب
ــــا تــــؤثـــر عــــلى ر
بـــــــقـــــــاء عـــــــدد من
الـالعــــــبـــــــ خالل
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 عـاد فـريق الـقـوة اجلـويـة لـسـكة
االنــتـصــارات ولـصــدارة الـدوري
ـــمـــتــاز بـــكـــرة الـــقــدم مـــؤقـــتــا ا
بــعــدفـــوزه عــلى االمــانــة بــهــدف
الـالعــب امـــــــــــجــــــــــــد راضـي فـي
الــدقـيــقـةاخلــامـســة  عـلى بــدايـة
ــبـاراة الــتي شــكـلت مــنــعـطــفـا ا
لـلــفـريق بـعــد تـعـثــره مع الـغـر
الـشرطـة وقبـلهـا خسـارة احلدود
ــذكــور قــبـل  ان يــشــكل الـــفــوز ا
نافسة خطوة مهمة على طريق ا
ــوقع االول الــذي  امل ان عــلـى ا
يستـمر به  دون توقف   بـانتظار
  مــا اســـفــر  عــنـه لــقــاء الــزوراء
والـــنــفط الـــذي يــكـــون قــد جــرى
امس بــعــدمــا شــهــدت الــصــدارة
تـغــيـرات ســريـعـة عــلى مـدى 48
سـاعة بـعدمـا اعـتالءها الـكرخ ثم
اجلـوية  وقـدانتـهت  عنـدالزوراء
ثم عـودة اجلــويـة لـلــدفـاع عــنـهـا
بـــعـــدمـــا جنـح  قـــهـــر اصـــحـــاب
االرض وتـــعــوض الــنــتـــيــجــتــ
ـطـلـوب في األخــيـرتـ  مـقـدمـا ا
مـهـمـة لم تكن سـهـله  انـهـاها في
ـبـاراة التي لـم تكن بـدايـة ا

سهـلـة  قبل ان
يــــســــتــــعــــيـــد
دوره فـــــــــــــــي
ســـــــــــبــــــــــاق
الــنــتــائج
ويـرتق
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نظمـة للبطولة حكما عاما عـلى منافسات البطوالت الثالث (اخلاطف حضي احلـكم الدولي العراقي اسعد اسماعيل الذي كـلفه االحتاد العربي للعبة واللـجنة العليا ا
ـبكـر واعالن مـا تتـمخض عـنه اجلوالت من تـنافـســـــ ا ـنافـسات بـاعداد قـوائم اجلـوالت وا والكالسـيك و السـربع ) بـاالعجـاب والتـقديـر حلرصـه على اكـمــــال ا

نتائج.
رحوم الشيخ زايد عصر صـباح اليوم االربعاء باقامـة اجلولة التسعة واالخيرة وهـي البطولة الثالثة في وستـختتم منافسات بطـولة الشطرجن الكالسيك على كـاس ا
منـهاج البطولة العام الذي تضمن اقامة بطولـت بطولة الشطرجن اخلاطف على كاس االماراتية للطـيران وبطولة الشطرجن السريع على كأس رئيس االحتاد الدولي
اجلديـد أركاي والـدورة التـدريـبيـة للـحكـام الـعرب لـلحـصول عـلى لـقب حكم دولي ( نـورم . أ .أي) والتي يـشـارك فيـها خـمسـة محـكـم من الـعراق  هم : ويـشار
محـمود زغير( مـقيم في االمارات) واحسـان كاظم محمـود (بغداد) ومـحمد ابراهـيم حس  ( ديالى) وعـبد الكر عـبد القادر احـمد ( السلـيمانيـة) وحس علي

كتب التنفيذي لالحتاد العربي للعبة. نهاج انعقاد اجتماع ا حس (كربالء). وتضمن ا
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اكـــد مــدرب نـــادي الــقـــوة اجلــويــة
بــاسم قــاسـم الــثالثــاء ان فــريــقه
عـــانى مـن ســـوء ارضـــيــــة مـــلـــعب
بــغــداد فــيـمــا اكــد ان الــفــوز عـلى

امـــانـــة بـــغـــداد حـــرر الـــفـــريق من
الضغوطات.

وقال قـاسم في تصـريح صحفي ان
“مباراة امانة بغداد لم تكن سهلة
عـليـنا خـصوصـاً وان فريـقنـا قادم

مـن خــوض مـــبـــاراة كــبـــيـــرة امــام
الشرطة في ديربي الـعاصمة بغداد
ــاضي وبـالــتـالي كــنـا اخلـمــيس ا
مـطـالـب بـتـحـقيق الـفـوز والـعودة

لسكة االنتصارات.”

ــــدرب احلـــــاصل عــــلى وأضــــاف ا
ـركز الـثاني جلـائزة أفـضل مدرب ا

في قارة آسيا لعام 2018: 
لعبنا من أجل الـفوز ألننا لم فقدنا
خمس نـقاط فـي أخر مـباراتـ بعد
اخلسـارة من احلدود بهـدف نظيف
والــتــعــادل امـام الــشــرطــة بــهـدف
وفــريق امــانــة بــغــداد فــريـق جــيـد
خــصـــوصـــاً عــنـــدمــا يـــلــعـب عــلى
ارضه.”وتــابع “تــقــدمــنــا بــهــدف
وكـانت الـفـرصـة مـتـاحـة لـتـسـجـيل
ـباراة ولكـننا هدف ثـاني وتأم ا
لم نــسـتـغـل الـفـرص وكــلـمــا تـقـدم
الــوقت كـــلــمــا كــان الــضــغط عــلى
فريـقـنـا أكبـر لـكـونـنا نـريـد حتـقيق

العالمة الكاملة.”
وأكد قاسم أنه “عانـينـا من ارضية
ـسـتوى ـلـعب والـتي أثرت عـلى ا ا
الـفـني لالعـبـيـنـا ولـكـنـنـا بـاالخـير
حققنا الفوز وحتررنا من الضغوط
الـتي كـانت تالحـقـنـا بـعـدم حتـقيق

”. الفوز في اخر مبارات
يــذكـر ان فــريق الـقــــــــــوة اجلـويـة
عــاد لـــــــــصــدارة الــدوري مـــؤقــتــاً
بــرصــيــد  22نــقــطـــــــة مـع مــبـاراة
مـؤجـلـة امام الـنـفط سـتـلـعب بوقت

الحق.

مكـثفا في الـعاصمـة بغداد اسـتمر
عـشـرة أيـام خاض خاللـه عددا من
ــبـاريــات الـتــجــريـبــيـة مع أنــديـة ا
ــمــتــاز بــكــرة الــصـاالت الــدوري ا
حيث  التـركيز فيـها على اخلطط
الـتـكـتيـكـية الـتي سـيـلعب فـيـها في

البطولة.
ـدرب علي طـالب محـمد في وقال ا

ـنــتـخب بـات بـيــان لالحتـاد  إن “ا
جــــــاهــــــزا تــــــقـــــريــــــبــــــا خلـــــوض
مـنــافــــــــســات الــبـطـــــــــولـة وانه
يــضع عـدة اهــداف نـصب عــيـنـيه 
اولـهـا الـتـأهل إلى نهـائـيـات آسـيا
ــركــز كــون الـــعــراق حــصل عـــلى ا
الـثــاني في اول مـشــاركـة آســيـويـة

لفئة الشباب.”

مدرب فريق
احلس

عادل عمر
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وصل مــنــتـخــبــنـا الــشـبــابي لــكـرة
الـــصــاالت الـــثالثـــاء الى مــديـــنــة
الـفجـيـرة اإلماراتـيـة وذلك خلوض
بطولة تصفيـــــــات آسيا التي تقام
هــنــاك لـلــفــتــرة من   6 ولــغــايــة 9

كانون االول اجلاري.
ويالقي فيها مـنتخـــــــــبـنا نظيريه
الــبـــحــريــني واإلمـــاراتي في إطــار
اجملموعـــــــــة األولى  حيث يتأهل
اول اجملـــمــوعـــة مــبـــاشـــــــــرة إلى
النــــــهائـيات في ح يالقي ثاني
اجملــمــوعــة األولـى نــظـــــــــيــره في
اجملــــــمـــــوعــــــة الـــــثـــــــــــــــانـــــيـــــة
خلــــــــــــــوض لــــقــــــــــــاء فـــاصل 
ـــنــتـــخب يـــتـــحــــــــــدد من خاللـه ا

تأهل الثاني. ا
وتضم بـعثـة ليـوث الرافـدين غالب
الـزامـلي رئـيـسـا للـوفـد  والـدكـتور
ؤمن نـائب رئـيس الـوفد حـسـام ا
وعـــــلي عـــــيــــسـى مــــديـــــرا إداريــــا
لــلـمــنـتــخب  وعــلي طــالب مـحــمـد
مديـرا فنيـا  وياسـر حميـد ونشأت
مـحمـد مساعـدين لـلمـدرب وعدنان
ــــرمى خــــلــــيل مــــدربــــا حلــــراس ا
ومـصــطـفى جـاسم مــدربـا لـلــيـاقـة
ــعـــالج عـالء يــاس   وصـــهــيب وا
امجـد إداريا  وعدي صـبار منـسقا
إعالمــيــا والالعــبــ هم : حــســ

علي سليم  علـي عبد الله محسن 
لــيث غـسـان هـاشـم  حـسـ حـامـد
حــسن  حـيـدر رعـد حــسن  بـشـيـر
مـــحــمـــد جــاسـب يــاســـ حــســ

محسن  حـس زامل حبـيب  عمر
عـبـد الـرزاق مـحـمـود  حـسـ عـبد
اجلبار سلمان  علي محمد جمال 
سـجـاد هـيـثم جـودي صـادق باسم
عـلي  يـحيى اسـعـد عبـد الـوهاب 
ابراهيم احمد ابراهيم حس عبد

احلكيم عامر.
 ودخل مـنتـخبنـا معـسكـرا تدريـبيا

جانب من احدى مباريات الصاالت في احدى البطوالت العربية

عــكس الــشـرطــة الــذي اليــنــفـصه
شيء  وسط تــقـــد مــســتــويــات
مـتوازنـة  والزال الـفريق الـوحـيد

بسجل نظيف.
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 وتـمكن امـجـدكلف انـقـاذ الطالب
من اخلـسـارةعنـدمـا بـقي متـقـدما
عــلى اصــحــاب االرض  بــهــدفــ
لــــواحـــــدعــــنــــدمــــا بــــدا الــــطالب
الـــتـــســــجـــيـل عن طـــريـق  طـــيف
عمادد  14قلال ان يتـمكن  حس
بـاراة لـلـبـداية جـمـال من اعـادة ا
د 44ثـم أضـــاف صــــالـح ســــديـــر
هـدف الــتـقـدم د 74ومـر مــتـقـدمـا
ـبـاراة قـبل ان الى اخــر انـفـاس ا
يـفسـد كلـف االمور بـوجه الوسط
بــهــدف الــتــعــادل د 90ولــيــخـرج
فريـقه  بتعـادل اخر بعـدما تعادل
مع البحري بهـدف  قبل ان يشهد
سجل الفريق تـراجع بعد خسارة
الـكـرخ  لــكـنه  قـادر عــلى الـعـودة
ـستويات عبر مـجموعـة العب 
مـتقـاربـة مطـالبـة بـتقـد األفضل
ــقــابل عــبـــر حتــســ االداء   بـــا
ظهر الـوسط بشكل مـناسب وكان
عـلى دفـاعه لـتـعـامل بـحـذر شـديد
ـــبــاراة بــأنــفــاســهــا االخــيــرة وا
لـــيــضـــيع ق فـــوزا كــان بـــحــاجــة
مــاســة له  امــام خـســارة الـزوراء
والــتـعــادل مع الـســمـاوة  قـبل ان

يفرط بفوز كان االقرب له  .

عـبـر وقت احلـصـة االولى بـفضل
هدفي الالعـب عالء عبـد الزهرة
عن ضــربـة  جـزاء د 30واحلـسن
ديــانــو د 32 أي خالل دقــيـقــتـ
حــــسم االمـــور لـــيــــضـــيف كـــامل
النقاط لرصيده الـــذي ارتفع الى
ــوقع الــثــاني   21  نــقــطــة في ا
بــشـــكـل مــؤقـت  فـــيــمـــا  تـــراجع
احلـسـ لـلـمـوقع الـسـابـع  عـشر
7نقاط وتوقع من تابع اللقاء ان
يــزيـد الـشــرطـة من عـدد االهـداف
فـي ظل الـــســيـــطــرة الـــتي ظـــهــر
عــلـيـهــا خالل وقت الـشـوط االول
غــيـر ان الـطـرف االخــر تـمـكن من
تنـظـيم خطـوطه واللـجوء  لالداء
الــدفـــاعي واخلـــروج بــنـــتــيـــجــة
تلك مقبولة امام الـشرطة الذي 
ــنــتـخب اكــبـر  عــدد من العــبي ا
الـوطني بـ عمـوم الفـرق   الذي
تـوقف بـالــتـهـديف  بــعـدمـا تـقـدم
بــوقت مــنــاسـب واالهــمــيــة هــنـا
بــالـــنـــتــيـــجــة الـــتي  خـــرج بــكل
ـكن فـوائــدهـا كــمــا مـتــوقع  وال
الـتـفـلـيل من شـان فـريق احلـس
الــذي لـعب مــبـاراة ثــانــيـة قــويـة
قــبــلــهــا مع اربــيل  والزال يــقــدم
نــفـــسه من خـالل جــهــودالعـــبــيه
ـعـول عـلـيـهم  بـابـقاء الـشـبـاب  ا
ـكـانه الـهـدف االول من الـفـريق 
ـــشـــاركــة الـــتي مـــؤكـــد تــواجه ا
الــكــثــيــر من االحــتــيــاجـات عــلى

االيـــاب  بـــعـــدمـــا بـــاتت تـــشـــكل
مــبـاريــات  الــذهــاب عـائــقــا عـلى
ــشـاركـة  وهـو مـا يـنـطـبق عـلى ا
اربـــيل الـــذي يــــكـــون قـــد تـــلـــقى
اخلـسـارة الـثـالـثـة خـارج مـيـدانه
قـبل ان تـنعـكس سـلبـا والـتراجع
موقعـا  بعدما خسـر خمس نقاط
لـعـبه مع الديـوانـية من تـعـادل 
والــتـغــلب عــلى  فــريق احلــسـ
قــبل ان تـلـتي خــسـارة الـسـمـاوة
والفـشل في العـودة للـتعـادل بعد
مرور  88دعلى تسـجيل اصحاب
االرض لـــهـــدف الـــفـــوز  الــغـــالي
بـعـدما حـافظ عـلى عـمل خـطوطه
وتــمــاســكــهـــا  فــيــمــا اســتــمــرت
مــعــانــاة اربـيـل   بــسـبـب تـبــاين
الــنــتــائـج  خــصــوص تــلك الــتي
اهــد\ر اغـلب نـقـاطــهـا في مـلـعب
ــر فــرانــســو حــريــري  قــبل ان 
بـعـجز تـهـديفي عـنـدما لم يـتـمكن
من التسجيل في مبارات تواليا
ــــدرب  مــــا يــــحــــتــــاج الى دور ا
ـــراجـــعـــة االمـــور طــــارق عـــودة 
بـــســـرعـــة ومـــعـــاجلـــة األخـــطــاء
لتـحسـ النـتائج  امـام اجلوالت
ـرحــلـة ــتــبـقــيــة عـلـى نـهــايــة ا ا
االولى  ,والــعـمـل عـلى اســتـغالل

مباريات االرض كلما امكن.
WÞdA « “u   

وكـمـا مـتوقع فـقـد تـمكن الـشـرطة
من حسم لقائه مع فريق احلس

لقطة فريق القوة اجلوية بكرة القدم


