
6

g²O½UðU   UÐU Š …dz«œ qšb¹ jÝu « jH½ wzUMŁ

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـنتخب الوطـني علي عدنـان أساسياً في ثـالث مبارياته مع فـانكوفر شارك العب ا
وايتـكابس الكـندي ضمن مـنافـسات اجملمـوعة الغـربيـة من الدوري األميـركي لكرة
الـقـدم .MLS وتـعـادل وايـتكـابـس مع شـيـكـاغـو فـاير  1-1حـيث سـجل لـرفـاق عـلي
عـدنان الالعب يوردي ريـينـا في الدقـيقة  53فيـما عدل نـيمـانيا نـيكـوليتـش النتـيجة
دة 94 في الـدقيقة  84من عالمـة اجلزاء.  وشارك عدنان أساسيـاً في اللقاء ولعب 
دقـيـقـة كــامـلـة إذ حـصـد  6.6من  10بـعـد قــيـامه بـثالثــة تـسـديـدات مـهــمـة ونـسـبـة
ركـز العاشـر في اجملمـوعة الغـربية ـئة ويحـتل وايتـكابس ا تـمريرات نـاجحة  16 با

برصيد نقطت من  6مباريات.
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أبـــدى الـــســـلــوفـــيـــني ســـريـــتـــشـــكــو
كــاتـانـيــتش مـدرب مـنــتـخب الـعـراق
اهـتـمامه بـظهـيـري فريق نـفط الوسط
خـــضــر عــلـي وصــبــاح عـــواد بــعــد
ـميز الـذي قدمه الالعـبان منذ األداء ا
انـضمـامهمـا لفـريقهـما في االنـتقاالت
الـشـتـويـة.  وعلم  أن كـاتـانـيـتش طلب
ـــديــر اإلداري مـن طــاقـــمه الـــفـــني وا
ــعـــلــومــات بـــاسل كــوركـــيس جـــمع ا
الـوافية عن الالعب بعد تألقهما أمام
الـنجف في اجلـولة الـثانـية والـعشرين
ــمــتــاز والـــتي انــتــهت مـن الــدوري ا
بـالــتـعـادل اإليـجـابي.  وتـمـكن خـضـر
عـلي من صـناعـة الـهدف األول لـفريق
نـفط الـوسط فـيـما لـعب صـبـاح عواد
دورا بـارزا في اجلانب الدفاعي وبناء
الــــهـــجــــمـــة مـن اخلـــلف فـي اجلـــانب
األيــسـر وبــالـتـالـي وضع كـاتــانـيـتش
الـالعب ضمن دائرة اهتمامه تمهيدا
ـقبـلة حتـضيرا لـدعوتـهمـا في األيام ا
ـباراتي لـيبـيا وتـونس.  يشار إلى أن
خـضر علي انـتقل لنـفط الوسط قادما
مـن الـزوراء فـيـمـا جـاء صـبـاح عـواد
مـن الـديـوانـيـة خالل فـتـرة االنـتـقـاالت

الشتوية.
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يسعى فريق
الشرطة في
احلفاظ على
صدارة الئحة
متاز الترتيب في ا

الى   26بنفس مـكانه الثـاني عشر والزال
ستوى  في وقت  بقي يعاني من تراجع ا
ـــوقع الـــثـــامن    28بـــعــد الــطـالب في  ا
احلــــصــــول عــــلـى اربع نــــقـــــاط من ثالث
ــوقــفــهم مــبــاريــات وهـــو مــا ســيــؤثـــر 
ويؤخـر من التـقدم الـذي يـتطـلع اليه ثـائر
احمـد  الـذي يعـول عـلى مـجـموعـة العـب
ــرحــلـة يـدركــون طــبــيــعــة االمــور خالل ا
ـبـاريات الثـانـية في اهـمـية الـتـعامل مع ا
ــهــمــة تـســيــر وسط بـشــكـل افــضل الن  ا
تباين  النتائج التي حتتاج الى عمل كبير
 من اجل  تـــغــيـــرهــا بـــســرعـــة  من خالل
االستفادة من مباريات عقر الدار وحتقيق
رغبة االنـصار  واالمل في ان يقـدم الفريق
ـقـدمـة مـا عـلـيه  لـكي يـفـتـرب من مـواقع ا
الـتي بـقي بـعــيـدا عـنـهــا مـنـذ مـوسم عـدة
وتوقعوا ان يعودالـفريق بشكل افضل مع
ـرحلـة الـثانـيـة قـبل تلـقي خـسارة بدايـة ا
ـؤخــرة وهــو مـا الـديــوانــيـة فـي مـواقـع ا
ينـطـبق علـى  احلدود الـذي فـرط بالـعـديد
وقع من النقاط التي تراجع بسببها الى ا
تـاخـر والزال يـعـاني  مـا ازمـه  النـتـائج ا
بـسـرعـة    وكالهــمـا بـحـاجــة  النـتـفـاضـة
لــتــعــديل مــســار االمـــور   والــتــعــامل مع

باريات  القادمة بشكل افضل. ا
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وانتـهى لـقـاء الـوسط والـنجف بـتـعـادلـها
بـهـدفـ قــبل ان تـنـعــكس الـنـتــيـجـة عـلى
الفوائـد التي ذهـبت مـنهمـا من اجل تـغير
مـوقــعــيـهــمــا  في  الــســلم  ولـيــبــقــيـا في
مكـانـهـما  بـعـدمـا  فـرط النـجف بـالـفـوائد
التي كانت عنده الى ما قبل اعالن  مراقب
اخلط لركـلـة جزاء مـثـيرة لـلـجدل في وقت
كــان احلــكم قــد  حـــدد اخلــطــأ فــوق  خط
ــراقب االول ان اجلـزاء  وكــان االجــدر بــا
يـبــقي  حتـديــد احلـالــة لــلـحــكم  النه كـان
ـذكـورة االقـرب لـلــحـادث.  وبـالــنـتـيــجـة ا
رفع  االول رصيده  الى  31مفـوتا فـرصة
ـوقعه الـسابق  ومشـاركة مـيسان العودة 
مـكــانـه اخلـامـس قــبل ان يــعــكس  مــسـار
التراحع عندما تعـادل بصعوبة من ضربة
جزاء مـشـكوك بـصـحـتهـا  في اخـر الوقت
لـيـتـدارك اخلــسـارة  بـعـدمــا بـقي الـنـجف
االقرب لـلـفـوز  لـو تـعـامل الالعـبـ مع ما
تبقى من الوقت  بتـركيز  ليضـيعوا الفوز
ـكـانـهم احلادي الثـالث تـوالـيـا والـبقـاء 
عــشــر    25وهــو االخــر يـــضــيـع فــرصــة
احتالل مواقع اربيل  لكن  مهم ان يستمر
ـطــلـوبـة الـفـريـق يـقـدم نــفـسه بــاحلـالــة ا
ويقـدم مـبـاريـات مـهمـة كـمـا شـاهـدناه في
ـذكـور  بـعـدمـا ظـهـر بـشـكـل جـيد الـلقـاء ا
اسـتـمــرارا مع اخـر مـبــاريـاته الــتي يـقـدم

وتقـاسم الـديوانـيـة  والصـنـاعات نـقـطتي
مبـاراتـهـمـا لـيـرفع االول رصـيـده الى  19
وقع الـسابع عـشر واالخر الى نقطـة في ا
سادس عـشـر وكـان عـلى الـديـوانـية ان20
يستغل مثل هـكذا مباريات في ظل ظروف
اللـعب والن الـضيـوف في مـوقع  مـتداخل
مـعـهم  والن عـمــلـيـة الـبـقــاء تـتـوقف عـلى
نتائج مباريات االرض التي
كن التفـريط بها  على ال
هـذه الـشـاكـلـة  امـام
مهمة البقاء التي
تـــظـــهــــر  غـــايـــة
بـالـصـعـوبـة البل
تـــزدادتـــعــــقـــيـــد
وسـط نـــــــــــــــزف
الــــــــتـــــــــقــــــــاط
بـــالـــطـــريـــقـــة
الـتي انــتـهت
عـــــلـــــيـــــهـــــا
ــــــــبــــــــاراة ا
ـــــــذكــــــورة ا
الــــتي  زادت
من حتـديـات
الـــبـــقـــاء في
وقت تـــــــعــــــد
النتيـجة  مهـمة للـوسط  االخر الذي يحث
اخلطى والـعـمل ما امـكن من اجل حتـقيق
رغـبـة الـبـقـاء بـعـد مـعـانـاة الـنـتـائج الـتي
اخــذت مــنه ويــعــول الـــيــوم عــلى جــهــود
وسم درب مـظـفـر جـبـار  في ان يـنهـي ا ا
واقـعه  بعـدمـا  اختـلفت ببـقاء الـفـريق  
ــشـاركــة احلـالـيــة مـنــهـا الى االمـور في ا
الـية التي بقي السابقـت بسـبب االزمة ا
وسم  لـكن تـبقى يعـاني مـنه منـذ بـدايـة ا
االشياء مـعلـقة عـلى جهـود الالعـب  ولو
في هــــذه االوقــــات عـــبــــر الــــتــــعــــامل مع
ــتــوقع ان تــكـون ـبــاريــات   الــقــادمــة ا ا
نافسات من اجل اصعب  وسط تصاعـد ا
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وفرط الـطالب بـفوز كـان في مـتنـاول الـيد
حتى الـثـوان االخيـرة  من وقت مـبـاراتهم
مع احلدود بـعـدمـا بـقـوا متـقـدمـ بـهدف
نــبــيـل صــبــاح د 17عــلى بــدايـــة الــلــقــاء
ـبـاراة وعـنـدمـا كـان يـهم احلـكم بـانـهـاء ا
قـبل ان  يـتـمــكن  رحـيم  اوالبي من فـرض
ـسـجل يــالـوقت الـقـاتل الـتـعـادل بـهــدفه ا
د   93لـيــغــيــر مـســار الــنــتـيــجــة وفـرض
الـتـعــادل  واخلـروج بــنـقــطـة فـي نـتــيـجـة
تظـهر افـضل من اخلـسارة  الـتي جتـنبـها
احلدود  بفـضل اوالبي  اخلسـارة الثـانية
ة الـنـفط  ليـرفع رصـيده توالـيـا بعـد هـز

ـشـاركة ـدرب ان  ا االمور ويـعـرفـون مع ا
تتـطـلب تـضافـر كل اجلـهـود بعـدمـا وفرت
االدارة كل احـــتـــيـــاجــــات الـــفـــريق الـــذي
الينـقـصه شيء فقـط  احلصـول عـلى كامل
مــبـــاريـــاته الـــقـــادمــة وهـــو قـــادر في ظل
قـدرات ومــهــارات وامـكــانــات  عـنــاصـره.
ومـراجـعـة ســريـعـة لـلــفـرق جنـد الـفـوارق
الكـبـيـرة الـتي يـتمـتع بـهـا الـشـرطـة  التي
تمنـحه التـفوق عبـر االجواء اجلـيدة التي
يقدم فـيها مـباريـاته حتت انظار جـمهوره
شـاركـةاالفضل الكـبـير في كل تـفـاصـيل  ا
له مـنـذ عـدة سـنـوات  لـكن  تـبـقى الـعـبـرة

باخلواتيم.
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ـقـابل  كـاد الـنــفط ان يـفـرض الـتـعـادل بـا
ويخرج بنـقطة ولـيس باخلسـارة لو تمكن
مازن  فـيـاض مـن تـسجـيـل ضـريـة اجلزاء
التي منحت د  85قبل ان تتوقـف النتائج
بعـد فـوزين عـلى اربيل و احلـدود  لـيـبقى
ـوقـعـه الـسـادس مــسـتــفـيــدا من تـعـادل
الوسط مع النجف لقد كانت فرصة في ان
يخـرج مـتـعـادال  النه افـضل مـن اخلـسارة
التي يـامل بـاسم ان التتـرك تـاثيـرهـا على
مهمة الـفريق الذي عـاد بشكل مقـبول بعد
ـرحـلـة االولى الـتـراجع في اخـر مـشـوار ا
ـشـاركة قـدوره ان يـعـود لـلـدفـاع عـن ا و
مكن في ظل موجود الالعـب الواعـدين ا
ــرجح ان يـكـون االعـتـمــاد عـلـيــهم  ومن ا
ـواجـهـات الـقـادمة وسط طرفـا مـهـمـافي ا
ــوقع افـــضل وهــذا طــمــوحـــات الــتــقـــدم 
درب والالعب التي يتوقف على جهـود ا
ـــبـــاريـــات ظـــهـــرت  بـــشـــكل واضـح في ا
االخيـرة رغم خسـارة الشـرطة الـتي  يامل
درب ان تـكـون دافـعـا لـتعـويـضـهـا  امام ا

االمانة الدور  الرابع.

مـســتــويــات عـالــيــة وزيــادة حـظــوظه في
نـافـسة  الـتي  تـغـيرت مـنـذ استالمـهـما ا
من قـبـل ثـائــر جــسـام الــذي يــديــرهـا  مع
الالعبـ في وضع   نال احـترام االنـصار
بعـد موجـة الغـضب العـارمة    في  بـداية
ــتــوقع ان يــنــهــيه  الــفــريق في الـدوري ا
مكان افضل من الذي عليه  في وقت افتقد
 تــقــلــصت حــظــوظ الــوسط وابــتــعــد عن
مــســـتـــواه الـــذي عــكـــسه مـن يــوم تـــولي
شنـيشل لـلمـهمـة  الـتي تغـيرت  مع بـداية
ــرحــلــة احلــالــيــة  الـــتي  اخــذت تــمــثل ا
ــكن ان يــعـود الـتــحــدي لــلـفــريق الــذي 
للـوضع الـطبـيـعي  عـبر مـجـموعـة العـب
قادرة عـلى تـقد مـا عـنـدها حـتى االخـير
ــؤديــة من خالل حتــسن االداء الــطــريق ا
لـتـحــقـيق الــنـتـائـج اجلـيـدة امــام  حـاجـة
كان افضل من الذي عليه أالن  في التقدم 
وقت لم تـظــهـر األسـمــاء الـتي كــان يـعـول
عــلـــيــهـــا الـــوسط في حـــسم الـــنـــتــيـــجــة
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وجدد الكـرخ فوزه على الـسماوة  بـهدف
لواحـدبـعـدمـا كـان قـد تـغـلب عـلـيه  ذهـابا
بـهـدف قـبل ان يـسـتــمـر الـسـمـاوة  يـنـزف
ـديـنة والـفشل في نقـاط مبـاريـاته خارج ا
التعامل معها من اجل تدارك االمور  التي
وقع  الـثامن تثـير قـلق االنصـار   حـيث ا
عشر قبل  ان يقلص فريق احلس الفارق
الى نقطـت اثـر فوزه عـلى  الكـهرباء  في
نتيجة اتت خـارج كل التوقعـات فيما بقى
الـســمـاوة يــعـاني  بــشـكل  حــقـيــقي امـام
خـيــبــة الــنــتــائج  الــتي فــشـل فـيــهــا   ثم
يـعـودالـكـرخ الى سـكـة االنـتـصـارات الـتي
اكثر ما يحققها في ملعبه الذي سجل فيه
الفـوز  الـثانـي عشـر مـعززا مـكـانه الـثالث
بـغـض الـنــظــر عــمــا تـســفــر عــنه مــبـاراة
الـزوراء واالمــانــة  الـتـي تـكــون قــد جـرت
امس وهذا امر مهم   للفريق الذي استمر
يقدم نفسه بثقة عالية  وعلى بعد نقطت
من اجلوية  االخر الـذي سيكـون امام لقاء
صــعب بــاخلــروج الـى الــعــمــارة  قــبل ان
يستمر الكرخ بصـنع الفارق  ويعود بقوة
 وهو يعـول على امكـاناته الذاتـية  قدرات
عـنـاصــره الـتي  الزالت تـقــدم مـبـاريــاتـهـا
ـوقع الذي مـؤكد يـهتم به واحلفـاظ على ا
ــثـله من ـا كـر سـلــمـان جــتى االخـيــر 

اجناز شخصي  وللفريق.
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ـيـنـاء  من الـنـقـطـة الـتي خرج واستـفـاد ا
بهـا من امـام جيـرانه الـبحـري بـعدمـا عاد
لــلــتــعــادل  بــهــدفــ  وجتــنب اخلــســارة
وقع الـثالث عـشر  23نقـطة ليـتقـدم الى ا

لكن الـنـتـيـجـة مـرفـوضـة من قـبل انـصارة
ـباريات بسبب الـتفريط بـالنقـاط  حتى با
ـوقع القلق السهـلة امـام عملـية حتـس ا
ثـيـر لـلـتـسـاؤل  والن مـواجـهـة الـفريق وا
الـدور الـقـادم سـتـكــون مع ضـيـفه الـوسط
يناء  استمر يعاني ويعيش صعب والن ا
ازمة النتـائج بسبب تـعثره  داخل وخارج
ملـعـبه قبل ان يـتـاثر الـبـحري  بـالـنتـيـجة
وفوزفـريق احلـس لـيـتراجع يـتـذيل سلم

الترتيب  وتزداد االمور اكثر تعقيد. 
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وواصل اربيل نزف النقاط بعدما فشل في
طلـوبة للـجولة الـثالثة حتقيق النـتيجـة ا
توالـيـا  بـعدمـا تـعـادل من دون اهداف مع
ضيفه اجلنوب  ولم يستغل ظروف اللعب
مـرة اخـرى بــعـدمــافـشل امــام الـنــفط قـبل
ـاضي الـعـودة بــربـاعــيـة الـطـالب الـدور ا
لـيــســتــمــر في مــوقــعه الــعــاشــر في وقت
قـبـولة لالن في واصل اجلنـوب نتـائـجه ا
بداية مهمة  حافظ فيها على مسار االمور
  ويـسـتــمـر تـاســعـا   ويـعــكس مـؤشـرات
االستـقرار من حـيث االداء وعمل خـطوطه
الواضـح واالهم ان يـظـهـر  مـتـماسـكـا في
هـذه االوقــات وقـادر عــبـر عــنـاصــره عـلى
صـنـع الــفـارق   بــفــضل الــعــامل الــبــدني
واداء االسـمــاء الـتي يــعـتــمـد عــلـيــهـا في
منافـسات الـدوري التي باتت تـاخذ مـنحا
اخـر. و تــمــكن  فــريق احلـســ من وضع
حدلـسـلسـة نـتـائجه اخملـيـبـة عنـدمـا حقق
فوزا  مـهمـا على الـكـهربـاء بثالثـة اهداف
لهدف  محققا الفوز الثالث خالل الدوري
 ليغادر قائـمة الترتـيب ويتقدم الى  موقع
حـيث مــا قــبل االخــيــر بـعــد احــدى عــشـر
خسـارة  ويامل ان  تـدعم النـتيـجة جـهود
الالعب في الـدفاع عن مـوقع الفـريق كما
ـاضي    لـكن بـشروط ـوسم ا حصل في ا
منها حتسن االداء واللعب بتركيز ولو مع
ــسـتـوى الـفـرق الــقـريــبـة مـنـه من حـيث ا
ـا في  الوقت متسع   مع ان والترتيب طا
همـة  لكن مهم جدا ادارته تعلم صعـوبة ا
ان تـاتـي الــنــتـيــجــة االيــجــابــيــة  في ظل
الــوضع  الـــذي يــعـــيــشـه الــفـــريق  الــذي
اليـحـتــاح الى تـعـلــيق   مـقـابـل ذلك تـلـقى
الكـهـرباء اخلـسـارة الثـانـيـة توالـيـا  التي
الـزمـته الـتـراجع مـوقـعـ حـيث اخلـامس
عـشـر مـا يـذكـره بـالـبـدايـة الـقـاسـيـة الـتي
جتاوزها بـصعـوبة قـبل ان يتـقهـقر  حيث
احلــصــول عــلـى نــقــطـــة واحــدة من ثالث
مبـاريـات وتلـقي اخلـسـارة التـاسـعـة  قبل
نـافـسـة التي تـغـيرت ان يفـقـد  دوره في ا
امـامـه  بــشـكـل واضح  وضــيــاع الــفـرص

التي قد يندم عليها في االخر.
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ة الـتي تـلـقـاها كن ان نـطـلق وصـفـا مـناسـبـا لـلـهـز ال
فـريق نادي الزوراء   امام فريق النـصر السعودي حيث
خـرج وشبـاكه تئن من وطـاة االهداف االربـعة  سوى ان
درب نصـفـهـا بـاخلسـارة الـقـاسـية الـتي يـتـوجب عـلى ا
حـكيم شاكـر ان يتالفى التـراجع الرهيب الـذي بدا عليه
الفـريق  في  عودته للمشاركة ببطولة دوري ابطال اسيا
ومــا تـمـثـلـه تـلك الـبــطـولـة من اهــمـيـة عــلى واقع االنـديـة
االسيـوية  وطـموحـهـا الكـبيـر في تمـثيل مـشرف لـكرتـها
ـثل ذروة الـبـطـوالت  في الـقـارة في هـذا احملـفل الـذي 

الصفراء ..
ثل الكرة ـتشائم  من ان يـخرج  وقـد اليتوقع اكثر ا
ـبــاراة بــهـذه اخلــســارة الـقــاســيـة الــعـراقــيــة من تـلـك ا
خـصوصـا وان الـتـراجع الالمبـرر بـدا  اسـلوبـا لـلـفريق
الـعراقـي الذي تـقـوقع في مـنـطـقـته بـعـد ان سـجل هدف
التـقـدم لـتحـدث االنـعطـافـة بـضربـة اجلـزاء الـتي منـحـها
باراة وتبدا حلقات التراجع التي انتهت بالكرات حكـم ا
االربـعة الـتي حـمل البـعض مـسـؤوليـتـها لالهـتـزاز الذي
اصــاب احلــارس جالل حـسـن خـصــوصـا بــعــد حـمــلـة
انــتــقــادات قـاســيــة طــالت هــذا احلـارس بــدءا من ادائه
ومـستواه في  بطولـة اال االسيوية مـطلع العام احلالي
 والـتـي جتـعـلـنـا نـخـصص الـسـطـور الـقـادمـة لـقـراءة ما
ـــدربــ ــثـــله بـــاجتــاه اخـــتـــيــار ا قـــدمه حـــسن  ومـــا 
وترجيحهم لكفته في الوقوف ب اخلشبات الثالثة ..

لـقـد طــالـعت قـبل نـحـو يـومـ  مــقـاال كـتـبه احـد الـنـقـاد
الــريـاضـيــ في احـدى الــصـحف احملــلـيــة يـتــنـاول فـيه
اهـتزاز مستوى جالل حسن  عازيـا االمر لكونه استاثر
ـدرب سواء نافـسة او اجتاه ا ركـز بعيـدا عن ا بـهذا ا
ــنـتــخب او عــلى صـعــيـد نــاديه بــانـتــهـاج اســلـوب في ا
ــداورة  الـذي يـتــيح عـنــصـر لـلــتـنـافـس وابـداء اقـصى ا
اجلـهــود في الـبـقـاء في مـسـتـوى ثــابت يـبـتـعـد كـلـيـا عن
االهـتزاز  مثـلما  كـان علـيه مستـوى جالل حسن والذي
ـبـكر ـوجـة انـتـقـادات حـمـلـتـه اخلـروج ا ايـضـا تـعـرض 
لـلمنتخب العراقي بعد ضربة الالعب بسام الراوي التي
كـان ينبغي عـلى حدسه الكـروي الوقوف بـشكل مناسب
لـصـد تـلك الـتـسـديـدة الـتي لم تـكن البـالـقـوة وبـالـتـركـيز
الـذي يـجـعل  جـالل حـسن  يـعـجــز عن صـدهـا ويـحـرم
نـتخب العراقي خصوصا بتشـكيلته التي ظهر بها في ا
هذه الـبطـولة واالسمـاء الشابـة التي كان لـها شان كـبير
ــنــتــخب وعــجـزه عن لــوال تـلـك الـكــرة الــتي مــني بــهـا ا
ــا انــذر بــخــروجه بــشــكل مــبــكــر مــقــارنــة الــتــعــديل 

بالبطوالت السابقة ..
انــتــهت بــطـــولــة اســيــا لــكـن لم تــنــتــهـي كل الــتــاويالت
والـــتــحـــلــيــلـالت الــتي اكـــتــظت بـــهــا مــواقـع الــتــواصل
ـدربـ  تـعـمـقـوا بـتـحلـيل اداء االجتـمـاعي  خـصـوصـا 
ـة عـلى يد احلـارس وحتمـيـله جـزء كـبـيـر من تـلك الـهـز
ــنــتــخـب الــقــطــري  وكــان عـــلى حــسن تــدارك امــوره ا
بــالـشـكل الــذي يـجــعـله يــسـتـفــاد اكـثـر مـن ذلك اخلـطـا
ــسـتــوى اخــر الفت  لــكن اثــبـتت الــكــارثي ويــواصل  
مبـاراة فريقه الزوراء امام الـنصر انه بحاجـة للكثير من
الـفـرص الثـبـات قـدرته  فـضال عن مـطـلب اخـر بـتـثـبـيت
ـا له من جنـاعـة عـلى مـسـتـوى  الـتداور داورة   نـظـام ا
ا ان هذا بـ حارس واخر خلـلق حالـة من التـنافس طـا
االمـر يـصب في مـصلـحـة الـفـريق  في مـشـاركاتـه التي
يوزعـهـا ما بـ منـافسـات الـدوري او البـطولـة االسيـوية
الـتي حتتاج للـكثير من احملـطات  في سبـيل االبقاء على
مـسـتـوى ثـابت ومـسـتــقـر خـصـوصـا من جـانب حـارس
ـرمى  لالبقاء على ذهنـيته  وحدسه في سؤعة رده في ا

احلاالت التي تتطلب هذا االمر ..
انــتـهـيـنـا مـن قـضـيـة احلـارس جالل حــسن لـنـبـحث عن
ـكن  ان يـجعـلـنا نـشعـر بـان هدف الـسـبق الذي مبـرر 
حـققه الـزورائيـون في الدقـائق الـتي تبـدو مبـكرة فـرصة
باراة به برغم ان  نصف الشوط االول ويضاف النهاء ا
بـاراة  التي الـيه الشـوط الثـاني بشـكل كـامل هو قـوام ا
يبـدو بـالـنـسبـة لالعـبي الـزوراء  بـانـها انـتـهت بـانـهـائهم
بـذلك الهدف دون ادراكـهم للـمفـاجات الـغيـر سارة التي
كـانت بـانـتـظـارهم خـصـوصـا حـيـنـمـا اعـلن  احلـكم عن
ضــربــة اجلــزاء الــتي تــكــلــلت بــهــدف الــتــعــديل لــتــاتي
التـسـديدة الـتي سـددها يـحيى الـشـهري لـتـفتح جـروحا
بـنـسخـة مـكـررة  عـمـا كـان علـيه وضع جالل حـسن في
مــبــاراتــنــا  امــام قــطــر  والــتي تــبــدو
كـنقطة ضـعف على  مدرب احلراس
ـنـتخب  سـواء بـفـريق الـزوراء او ا
الـــعـــراقي مـن االلـــتـــفـــات الـــيـــهــا
وحتـسـ  مـسـتـوى حـسن ازائـها
مـنــعــا الي مـفــاجــات غـيــر سـارة
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ــنـــتــخب الك الـــتــدريـــبي  أنـــهى ا
الـــــنـــــاشـــــئـــــ اخـــــتـــــبـــــاراته في
ـطرة الـسـلـيـمـانـيـة وسـط اجـواء 
صـاحـبت عـمـليـة االخـتـبـارات التي
العـب الـفـرعـية أقـيـمت عـلى احـد ا
فـي احملـــــافــــــظـــــة.  وقــــــال مـــــدرب
ــنـتــخب عـمــاد مـحــمـد في بــيـان ا
الحتـاد الكـرة إن "عمـليـة االختـبار

الــتي تـــواجــد فــيــهــا اكــثــر من 50
العبـاً كانت جـيدة بـالرغم من سوء
األحــوال اجلـــويــة الــتـي صــاحــبت
عـمــلـيــة االخـتـبــار اال ان الـقــنـاعـة
كـــــانت حـــــاضــــرة بـــــإســـــتـــــمــــرار
االختـبارات لـيتم اخـتيار  3العب

ـؤمل ان ينـخـرطوا في تـدريـبات وا
قـبل على ـنتـخب يوم اخلـمـيس ا ا
مـلـعب الـراحل عـلـي حـسـ شـهاب

في وزارة الـــشـــبــاب والـــريـــاضــة".
الك التدريبي وأضاف محمد ان "ا
دة يوم سيـخضع لراحـة مؤقتـة 
ـغادرة إلى مـحافظـة الرمادي قبل ا
يـوم األحد ثم مـحـافظـة ديـالى يوم
االثــــــنـــــــ وصالح الـــــــدين يــــــوم
الــثالثـاء قــبل ان تــخـتــتم عــمـلــيـة
ـسح الـشـامل جلـمـيع احملـافـظات ا
حافظة بابل". قبل  يوم األربعاء ا
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نتخب درب السلوفيني كاتانيتش يسعى لضم العب جدد من صفوف ا ا
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واصل فـريـق الـشــرطــة رحـلــة الــدفـاع عن
الــصــدارة والــصـــراع من اجل احلــصــول
ـوسم احلــالي بـعــدمـا جتـاوز عـلى لــقب ا
ـهـمـة  بهـدف الالعب مـهـند عقـبـة الـنفط ا
ـــبـــاراة الــتـي جــرت عــلي د 40من وقت ا
ضـمن اجلــولـة  22من مـســابــقــة الـدوري
متـاز بكـرة  القـدم   متـجاوزا واحدة من ا
ـنـاسـبـات االبــرز واالقـوى واالهم رافـعـا ا
رصـيـده الى  54مـحــقق الــفـوز الــسـادس
عـشــر وتــوســيع الــفــارق مع اجلــويـة الى
رور من مـواقع النـفط بثـقة عشـر نقـاط وا
عــالــيــة واحلـــفــاظ عــلـى نــظــافـــة ســجــله
والظهور الـقوي والواضح هـجوما ودفاع
والـتـركــيـز عــلى مـبــاريـاتـه  بـاهـتــمـام من
خالل  عنـاصـره الـتي تقـدم لالن مـبـاريات
جـيـدة بــكل مـا تــعـنــيـة الـكــلـمــة لـيـواصل
ــسـابــقــة ويـحث سـيــطـرتـه عـلى أجــواء ا
اخلطى لـلسـير لالمـام  بقـوة وتركـيز عـبر
ـبـاريات خطـوط تـقدم مـا عـليـهـا وتؤدي ا
بـحـالـة عــالـيـة من االنــسـجـام  والــتـركـيـز
وسم  بـافضل حال ومن والسعي النـاهء ا
دون  خـســارة فـي ظل االســتــقـرار الــفــني
ومـوجــود االســمــاء والالعــبــ من حــيث
ـتـكـامل الـتـشـكـيل واالحـتـيــاط والـفـريق ا
درب البـرازيلي بوتيشا فضال عن خبرة ا
الذي يديـر االمور بـاحلالـة الفـنيـة العـالية
والزال فريق الـشـرطة يـشكـل خطـورة على
اقــرانه من حــيث االداء  والـــنــتــائج الــتي
يستقـبلهـا األنصار برغـبة كبـيرة وسعادة
ــتــلك ومـســانــدة  الــفــريـق بـقــوة الــذي 
اسحـلـة جـيـدة مـوزعـة بـ خـطوطـه التي
تؤدي بـفـاعـلـيـة واهـتمـام  تـريـد مـواصـلة
السير باهتمام  والن الفريق  اليوم افضل
اجلــمـــيع  بـــعـــد الـــتــعـــثـــر الــذي يـــواجه
ــــ اجلـــويـــة مالحـــقــــيه  حـــيـث الـــغـــر
والــزوراء. ويـــســعـى لــتـــحــقـــيق الـــهــدف
ومــؤكــد ان مــواصــلــة حتــقـــيق الــنــتــائج
االيجابية  تمـنح الكل في النادي حالة من
النـشـوة والـتـطـلع الى  نـسج الـنتـائج من
دون تــوقف وكل الـــدالئل  تــعــكس االدوار
همة لالعـب   والكل يرفع شـعار  الفوز ا
من اجل الــلــقب الـــذي طــال انــتــظــاره في
واسم االخيرة عندما جند الفريق يتقدم ا
الى نـقـطــة بـعــيـدة قــبل ان  يـفــقـد تـوازنه
ويـخـرج من الــبـاب الـضــيق  لـكــنه الـيـوم
طـلوب   بفـضل  مهارات يقدم الـوجه ا
الالعـــبـــ وقـــوتـــهـم وتـــركـــيـــزهم
وثقلهم في كـون االغلبـية تلعب
للـمـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة كـما
باريات يقدرون  اهمـية ا
 وما تتطلبه من تقد
كل مــا لــديـهـم بــعـد
اخلطـوات اجليدة
التي  قامـوا بها
الــتـي مــنـــحت
الـــــــــفـــــــــريق
الـــســـطـــوة
عــــــــــــــــلـى
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