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درب الـصـربي ألـكسـنـدر إلـيتش لـقـيادة تـعاقـدت الـهيـئـة اإلداريـة لنـادي الـشرطـة الـعـراقي مع ا
الفريق خـلفا للمدرب السابق نيـبوشا الذي غادر للصفاقـسي التونسي.  وقال مصدر مقرب من
درب الـصربي ألـكـسنـدر إلتـيش لقـيادة اإلدارة في النـادي إلن اإلدارة جنحت في الـتـعاقـد مع ا
ـدرب األجـنبي في ـقبل بـعـد أن جنـحت جتربـة ا ـوسم ا الـفـريق في رحـلة احلـفـاظ عـلى اللـقب ا
درب ونـتيـنيجـري نيـبوشا في إحـراز اللقـب.  وب أن إليـتش من ا درب ا وسم احلـالي مع ا ا
ـنـطقـة الـعـربيـة ولـديه تـصور ـلكـون فـكـرا تدريـبـيـا جيـدا وسـبق أن عـمل في ا الشـبـاب الـذين 
للدوريـات احمليطة بالعراق وبالـتالي سيسهل عليه قـيادته للفريق في البطولـة العربية واآلسيوية.
يشـار إلى أن الكسندر إليتش صـربي اجلنسية من مواليد  1969سـبق وأن درب فريق بني ياس

اإلماراتي وآخر جتربة له كانت مع نادي الرائد السعودي.
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قاعد األخيرة وسم احلالي حلسم ا متاز ا ÂU²š∫مواجهات اليوم تختتم الدوري ا

بـاألمــور الـتـي تـتــطـلـب اخلـروج بــنـقــطـة
كـان احلـالي  لـكنه يـريـد خطف لتـامـ ا
كـامـل الـنــقــاط  وحتــقــيق اخــر الــنـتــائج
والالعـبــ يــدركــون فـوائــدهــا والن الـكل
ـوسم بــأفــضل طـريــقـة  يـريــد اخـتــتــام ا
ـدرب عـبـر  الـتـشـكـيل الـذي سـيـعـتـمـده ا
الذي زادت  مـعرفـته بهم وتـعاون االثـن
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ويـأمل الـكـرخ في  إنـهــاء حـالـة الـتـداعي
والـتأخـر فـي اجلـوالت األخـيـرة واخلروج
والفـشل في كـسـر عـقـدة النـتـائج اخملـيـبة
والسلبـية  وفي وضع غيـر متوقع إطالقا
دير بعد مدة عمل يشهـد لها بفضل دور ا
الـفــني كــر ســلــمــان الــذي قــدم الـفــريق
بـأفـضل حـالـة فـنــيـة  بـعـد عـودة الـفـريق
ــكن لــلــدوري وقــدم عـــمــر  كــبـــيــرا وال 
الـتـقـلــيل  من شـانه بــعـدمـا اعــتـمـد عـلى
ـدرب مـجـمــوعـة العـبــ واعـدين وذهب ا
للـتعـاقد مع أربـعة العـب من فـريق سوق
الشـيـوخ  ومع الـنـتـائج الـسـلـبـيـة  التي
ظهـرت في اآلونة األخـيـرة في أحرج فـترة
عمل   مـا تـسـبب بـفـقـدان مـوقعـه الرابع
والـتــراجع ســادســا بــعـدان بــقي ثــالــثـا 
ا لفـترة طـويـلة جتـرا فيـهـا على اقـرأنه 
ـته  الـزوراء  وجنح فـيـهم الـكـبـار بـهـز
بشـكل  كبـير بقـيادة جـهازه  الـفني  في
احلـاق  الــهــزائم بــبــقـيــة الــفــرق قـبل ان
يـصــطــدم  بــاجلــويــة  واخلــسـارة الــتي
تسببت في  فقدانه مباشرة مكانه الثالث
والحـقـته الــنـتــائج الـسـلــبـيــة  من جـولـة
ألخرى وأخرهـا خسـارة الشـرطة قيل ان 
يـكــون الـيــوم امـام مــهـمــة لــيـست ســهـله
عـنـدمــا يـضـيف االمــانـة ويـتــحـ فـرصـة
ــــــوسم  الـــــلــــــعب فـي ارضه ألنــــــهـــــاء ا
بـنــتـيــجـتــهــا عـلى امل ان  يــتــعـثــر نـفط
مـيــسـان امــام الـصــنــاعـات  لــكي يـتــقـدم
خـامـســا   وبـإمـكــان الـفـريـق  حتـقـيق 
ذلك  والـــعــــمل بـــاخلــــروج بـــنـــقــــاطـــهـــا
وفوائدها لـكن هذا غير كـاف في ان يتقدم
موقع   بـانتـظـار خدمـة  الـصنـاعات في
تـأخـير مـيـسـان الـذي اكـثـر مـا يـعـاني في
مـباريـات الـذهـاب  خـصـوصـا في مالعب
العـاصـمـة    ولو انه حـقق الـفـوز  على
اجلنـوب في الـبـصـرة  من جـانـبه يـسعى
ـوسم بأفضل طـريقة في األمانة اخـتتام ا
حتقيق النـتيجة الـتي يخطط لـها  عصام
حــمـــد الـــذي جنح فـي ادارة االمــور عـــلى
افــضل   شــكل  كــمـــا تــشــيــر الــنــتــائج
والــتــقــدم  بــســرعــة لــلــمــواقع الــتي  لم
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ويأمل  الصـناعات  في حتـقيق النـتيجة
ـهـمـة   واضــافـة كـامل الـنــقـاط عـنـدمـا ا
ـيناء وقع ا يواجه نفط مـيسان لـلتـقدم  
الــذي خــســر لــقــاءه االخـــيــر من الــنــجف
بثالثـة أهـداف دون رد  في لـقاء ال يـظـهر
سـهال امــام رغـبــة الـضــيـوف في حتــقـيق
وقع النتيجة األبرز  من اجل البقاء في ا
واقع الـنفط اذا ما ا الـتقـدم  احلالي ور
تعـثروا امـام الديوانـية فـي  مبـاراة قوية

wÐU d √ rÝUÐ ≠ W¹d UM «

يـسـدل اليـوم األربـعـاء الـرابع والـعـشـرين
من تموز اجلاري الستار على دوري الكرة
ــمــتــاز بــكــرة وذلـك بــإقــامــة اخــر ثالث ا
مبـاريـات للـدوري الـذي كان قـد افـتتح في
ـاضي الرابـع عـشر مـن ايـلول مـن الـعام ا
ــوسم اجلـــمــعــة عــلى ان يـــطــوى مــلـف ا
الـقـادمـة بـإقـامـة نـهـائي لـقـاء الـكـاس بـ
الـزوراء والـكـهـربــاء. ومـر الـدوري بـفـتـرة
ـسابقات ا وعـدته جلنة ا طويلة خـالفا  
ــوسم بـوقت مــنـاسب قـبل ان في انـهـاء ا
تــــخـــرج االمــــور مـن الــــســـيــــطــــرة وسط
ـعــنـيـة بــسـبب  احـتــجـاج كل اإلطــراف ا
األجـواء الــتي  مــرت بـهــا اخــر اجلـوالت
حــيث  عـــزوف اجلــمــهـــور من مــتـــابــعــة
بـاريـات  والـعـدد الـقـلـيل  الـذي حـضر ا
لـقــاء الـزوراء واربــيل   االقل  حــضـورا
حـتى من الـوحـدات الـتــدريـبـيـة  لـلـفـريق
ـــــوسم في االبــــيض  الـــــذي  اخــــتــــتم ا
اجواء  غير معتـاد عليها الزوراء واحلال
  األخـير اين ما لبقـية مبـاريات اجلـولت
ـراجعة سـابقـة امام حـالة ا يضع جلنـة ا
احلقـيـقيـة لألمـور واهمـيـة جتاوز احلـالة
ـــرفـــوضـــة من الـــفــرق الــتـــنـــظـــيـــمــيـــة ا
  والــعـمل عـلـى اقـامـة الـدوري والالعـبـ
الــقــادم بــشــكل افــضل  من حــيث مــوعــد
باريات  االفتتاح واحلفاظ على مواعيد ا
ومـراعــاة ظــروف الــفــرق واجلــمـهــور من
خالل االبـتـعـاد عن  الـتـأجـيالت واهـمـيـة
اخذ االمور على محمل اجلد  واالستفادة
من درس الـــــدوري احلـــــالـي الـــــذي واجه
انتقـادات حادة من الـكل  في تـكرار نفس
ــدة بـــعــيــدا عـــمــا حتـــدثت عــنـه جلــنــة ا
ـسـابـقـات الـتي لم تـسـتـطـيع عـلى ادارة ا
االمور كمـا يجب  بل قـدمت عمال تقـليدي
شاكـل   للفـرق التي تـعاني من تسبـب 
ازمـة مــالـيــة خـانــقــة اضـافــة الى  نـفص
شاكل  واالهم هو العب  والكثير من ا ا
حتـديــد وقت افـتــتـاح وانــتـهــاء الـدوري 
ووضعه حتت عـمل واضح ومفـهوم  كـما
هـــو احلـــال  في الــــدوريـــات احملـــلـــيـــة 
االخــرى  ومـــا عــلي الـــفــرق اال انـــتــظــار
سابقات قبل وعسى ان تـنجح ا وسم ا ا
في الــنـهــوض بــأهم مــرتــكــزات  الــكـرة 
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ــوقع الـرابع  60 ويـســتـقــبل الـنــفط في ا
ــــــوقع الـــــثــــــالث عـــــشـــــر 44 صـــــاحب ا
وسم الديـوانية  ويـخطـط للفـوز ألنهـاء ا
ـكـانه احلـالي الـذي يـعـد مـقـبـوال امـام 
مــشــاركــة شــهــدت تــبــاين في  الــنــتــائج
ــســتــوى قــبل ان يــحــقق بــاسم قــاسم وا
الـتـحـول في اخـر فـتـرة  في ظل الـنـتـائج
اجليدة الـتي تواصل مـعهـا الفـريق بشكل
واضح وهدد اقرانه وكسب اكثر من رهان
وسيـكون امـام لقـاء قـوي حيث الـديوانـية
االخــــر الـــــذي جنح  في اخـــــر اجلــــوالت
بشكل الفت  وهو القادم من أفضل نتائج
االرض  بــالـــفـــوز عـــلى الـــزوراء بــثـالثــة
  مــا يــضع الــنــفـط امـام أهــداف لـهــدفــ
حتد  يتـطلب  الـعمل بـكل اجلهـود للدفع
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عــلى مـر الــعــصـور كــانت ومــازالت صـيــاغـة
الــــكــــلـــمــــة فن ومــــعـــيــــار تــــقـــدم ورقي اال

ـدهش والـشـعـوب وعـلى الـرغم من الـتـطـور ا
في عـالم الـتـكنـلـوجـيـا وتـعدد وسـائل االعالم
ــسـمــوعـة مــا بـرحت الــصـحــافـة ــقـروءة وا ا
تـــؤدي دورهـــا الــرائـــد في تـــوجـــيه بـــوصـــلــة
ـفاهـيم والـقـنـاعات اجملـتمـعـات نـحـو تغـيـيـر ا
اخلاطئة من خالل تسـليط الضوء على دائرة
حتــــلــــيـل وكـــشـف وقــــراءة مــــا وراء اخلــــبـــر
ساعدة القار وتمكينه من رؤية احلقائق.
 لــذا يــعــد دور الــكــتــاب والــصــحــفــيـ دور
وطــنــيـا بــامــتــيـاز وبــاألخص حــيــنـمــا تــدعـوا
ـلـحة في االوضـاع الـراهـنة من ان احلاجـة ا
يــأخــذ الـــفــرســان جلــام الــكــلــمــة اجلــامــحــة
لــــيــــقــــودوا اجملــــتــــمــــعــــات الى بــــر االمــــان.
والـصـحـافـة الـريـاضـيـة الـتي تـمـتـد جـذورهـا
ـعهـود في ألكـثـر من قـرن لم تـفـقـد رونـقـهـا ا
الــريــادة فـقــد بــرهــنت في ازمــات عــدة عـمق
انتمائها لـلرسالة السـامية من خالل شجاعة

وعنفوان فرسانها األصالء.
ــيـ صــحــافـتــنــا الــريـاضــيــة تـعـج بـاألكــاد
واحلـرفـيـ اخملـلـصـ الـذين بـذلـوا حـيـاتـهم
في خدمة الرياضة العـراقية فما زلت احتفظ
قالت للرمزين الدكتورين الفاضل هادي
عـبـد الـله وعـمــار طـاهـر والـلـتـ حتـدثـتـا عن
بـية عام 2006 اختـطاف اعضـاء اللـجنـة األو
بـكـل شـجــاعـة وحــزم في ظـرف خــرست فـيه
االقالم من هـول الـفاجـعـة وال جـرم ان نـكون
فــخـورين بــعــراقـيــة رمـوزنــا ســفـراء الــعـراق
احلقيـقي ونـتحدث عـنهم بكل فـخر واعتزاز
لــيــكــونــوا نـبــراســا يــضيء الــدرب لألخــرين
ـا اضــنـاهم حـلــكت الـطـريق او عن الـذين ر
غير قصد ضلوا في متاهات الزمن الرديء.
ان سـلــطـة الـكــلـمـة تــوازي سـلـطــة الـدولـة بل
وتـــفـــوق احـــيــانـــا إذا اســـتـــخــدمـت لــصـــالح
التطويـر والتنوير واالخـتالف في الرأي حالة
صحـيـة ال غبـار علـيـها لـكن الـتذبـذب وركوب
تبـاينـة يثـير الشـكوك والـتساؤالت وجـات ا ا

. اما الصمت فهو عنوان الفاشل
ان الـتـاريخ سـيـذكـر بـأحـرف من نـور رمـوزه
الــشـجــعــان وعـلـى احلـكــومــة واجب دعــمـهم
ــكــانــتــهم الــرفــيــعــة ـــا يــلــيق  واالحــتــفــاء 
اإلقـلـيـمـيـة والـعـربـيـة. الـريـاضة تـمـر االن في
مخاض حقيقي تستـغيث بفرسان الكلمة في
سـبيل والدة طـبـيعـيـة لـقوانـ رصـينـة تـنضم
مـنــهـجـيـة عــمـلـهــا من خالل تـسـلــيط الـضـوء
وكـــشـف االنـــتـــهـــازيــــ واآلكـــلـــ من عـــرق
ــهـــرجــ ـــطــبـــلـــ وا ركـــبـــتــيـــهم وا
والـــطــــارئـــ لـــفــــسح اجملـــال
تخـصص يـ وا لألكاد
مـن اجـل تـــــــــأديـــــــــة دورهم
الوطني في خدمـة الرياضة

العراقية.
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ــنــتــخب الــوطــنـي لــبــنـاء غــادر وفــد ا
األجــسـام إلى الــصـ لــلـمــشـاركـة في
الـنسـخة الـ  53مـن بطـولة آسـيا لـبناء
األجـــســام والــتي ســتــقــام في مــديــنــة
هـاربـ فـي الـص لـلـفـتـرة من 24-30
مـن شهر تمـوز اجلاري. وترأس الوفد
رئـــيس االحتـــاد فـــائــز عـــبـــد احلــسن
وسـوركـيـو مـحمـد نـائب رئـيس الـوفد

نتخب وحيدر وحيدر الدخيل إداري ا
دير الفني لـلمنتخب رشـيد الربيـعي ا
ومــــشـــرف الـــفـــريق إبـــراهـــيم نـــاطق
ـنتـخب الوطـني نوفل حـنون ومـدرب ا
وقـصي عبد احلس حـكم.  وفيما يلي
نـتـخب الوطـني:العـبو بـناء تـشـكيـلـة ا
حـاجي عـبـد األجــسـام:مـحـمــد إدريس 
مـحـمـد مـحسن أحـمـد فـخـري  الـسالم 
عــــلي ســــالم حــــيــــدر عـــبــــد الــــقـــادر 

عـباس مـحمـد جـبار  مـصـطفى قـاسم 
عــبـــد الــله طـه حــســـ عــلي شـــيـــاع 
حــمــزة تــوفـيـق العـبــو فــئـة الــشــبـاب
عــبـدالـله صــبـاح طـالب :ســجـاد كـاظم 
العــبـو فـئـة الــفـيـزيك :غــيث عـلي عـبـد
ـهيـمن العبـو فئـة الكالسـيك :سرتيب ا
كـرم حـميـد بـالل فـوزي العـبو صـالـح 
هادي ـاستـرز :مشـتاق الـعزاوي  فـئة ا

صالح.
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تـترقب اجلـماهـير العـربيـة بطـولة غرب
آســيــا في نــســخــتــهــا اجلــديــدة الــتي
تـستضـيفهـا مدينـتي كربالء وأربيل في
الـعـراق من  30يـولـيـو/ تـمـوز اجلـاري
ـقــبل وحــتى  14مـن أغـســطـس / أب ا
ـتوقع أن ـشـاركة  9مـنـتخـبات. ومن ا
تـشهـد البـطولـة إثارة ومـنافـسة شـرسة
ـنـتـخـبات وحـضـورا جـمـاهـيـريا بـ ا
كـبيرا بعد أن حـظيت البطولـة باهتمام
رســمـي وإعالمي وشــعــبـي كــبــيــر.ومن
ـنافـسة أبـرز الصـراعات في الـبطـولة ا

درب احمللي واألجانب. ب 
g²O½UðU

الـســلـوفـيــني سـريـتــشـكـو كـاتــانـيـتش
ـنتـخب الـعراقي بـدأ مع أسود مـدرب ا
الـرافدين قـبل بطـولة آسـيا الـتي أقيمت
بـاإلمـارات مـطـلع الـعـام احلـالي وجنح
مـعه بالفوز عـلى فيتنام  2-3واليمن -3

 والتعادل السلبي مع إيران ليودع 0
ـنـتـخب الـبـطـولــة بـعـد خـسـارته أمـام ا
الــــقـــطـــري في دور .16 ســـريـــتـــشـــكـــو
كـاتانـيـتش يبـحث عن إجناز مع فـريقه
خـاصة والـبطـولة تـقام في مـلعـبه وب

أنصاره.
e½ULK —uÐ

ـديـر الـبـلــجـيـكي فـيـتـال بــوركـلـمـانـز ا
الــفـــني لــلــمــنـــتــخب األردني يــدرك أن
مـهمته لن تكون سهلة في البطولة رغم
باريات ثالي وخوض فريقه  اإلعـداد ا
ثالي في ودية مهمة ومعسكر وصف با
تــركــيـــا.  مــنــتــخـب الــنــشــامـى بــعــهــد
بـوركـلـمانـز خـرج من دور الـستـة عـشر
لـنــهـائــيـات كــأس آسـيـا في نــسـخــتـهـا
األخـــيــرة عـــلى يـــد فـــيــتـــنـــام بــركالت
الــتــرجـــيح وأخــفق كــذلـك في بــطــولــة
الـصداقة الدولـية التي أقيـمت بالعراق.
بـوركـلمـانز يـخـطط لقـلب الـتوقـعات في
بــطــولــة غــرب آســيـا وحتــقــيق نــتــائج
تـرضي أنـصـاره وتعـيـد الثـقـة لالعـبيه
ـزدوجـة قــبل الـتــصـفــيـات اآلســيـويــة ا
ونديال قطر  2022ونهائيات آسيا في

الص .2023
u¹—UðuÐuOAð uOHO

تـعاقـد االحتاد الـلبـناني لـكرة الـقدم مع
ـدرب الرومـاني ليفـيو تـشيوبـوتاريو ا
حــيث سـيـقــدمه لإلعالم بــشـكل رسـمي
غــدا األربــعــاء.  وقـاد تــشــيــوبــوتــاريـو
تـمارين "األرز" خالل فتـرة األسابيع الـ3

األخـيرة حيث اعتـبرها فرصـة للتعارف
ـواهب الـلبـنـانيـة.  كـما ورؤيـة مـعظم ا
شـاهد مـدرب لبـنان عـدة مبـاريات ودية
وآسـيـوية كـمواجـهـة العـهد والـوحدات
ضـــمن نـــصـف نــهـــائـي كـــأس االحتــاد
اآلســيــوي  2019عن مــنــطــقــة الــغـرب
حـيث جـمع فكـرة عامـة عن أسلـحته في
ـنـتـخب. الالفت أن مـنـتـخب لـبـنان لم ا
يخوض أي مواجهة ودية منذ نهائيات

كأس آسيا باإلمارات.
„«“uł uO Ë—

دير يـبحث الـكرواتي رومـيو جـوزاك ا
الـفني للكويت عن انـطالقة جديدة بعد
عـودة األزرق للمـشاركات اخلـارجية من
جــديـد. جـوزاك وعــد بـأن يـكــون فـريـقه
بـحالة مـثاليـة في التصـفيات اآلسـيوية
ـــــونــــديــــال قــــطــــر 2022 ــــزدوجــــة  ا
ونــهـــائــيــات آســيـــا في الــصــ 2023
ولذلك أكد أن بطولة غرب آسيا ستكون

محطة إعداد مثالية.
rO¼«dÐ≈ d−

بــدوره يــتــطـــلع فــجــر إبــراهــيم مــدرب
سـوريا لتحـقيق نتائج جـيدة ومرضية
لـيـصـالح أنـصـار الـفـريق بـعـد الـنتـائج
الكارثية في الوديات األخيرة. إبراهيم
يـدرك أن مـهـمــته قـد تـنـتـهي مع نـهـايـة
مـشوار الـبطـولة إن لم يـحقق الـلقب أو

حتى الوصول للمباراة النهائية.
wKŽ b Ë s¹b «—u½

فــيـمــا يـدرك اجلــزائــري نـورالــدين ولـد
عـلي مــدرب فـلـسـطـ أن فـريـقه لـيس
ـرشح لـلفوز بـاللقب لـكنه يأمل من ا

في تغيير الواقع.
 «“uÝ uOKO¼

يـدخل الـبـرتـغالـي هيـلـيـو سـوزا مدرب
الـبـحـرين الـبـطـولـة بـطـمـوحـات كـبـيـرة
وحتـــقـــيق نـــتـــائج جـــيـــدة رغم فـــتــرة

التحضير القصيرة.
d³MŽ nÝu¹

ــنــتــخب الــســعــودي أحــد أبــرز يــعــد ا
رشـحة حلصـد اللقب رغم ـنتخـبات ا ا
أنه ســيـلــعب بـالــفـريق الــرديف وبـدون
العــــبـي الــــهـالل واألهــــلي والـــــنــــصــــر
ـبـاريـات دوري واالحتـاد النـشـغـالـهم 
ـدرب يوسف عنبر األبـطال.  ويخطط ا
ـنـتــخب الـسـعـودي لــتـحـقـيق لـقــيـادة ا

يز في بطولة غرب آسيا. إجناز 
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نتخب الوطني ا
يطمح بلقب بطولة
غرب آسيا
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نتخب بناء األجسام غادر إلى الص  جانب من الوفد ا
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ـوسـوي في تـصـريح صـحـفي  إن كـوادر الـبـحـرين. وقـال ا
وزارة الـشـبــاب والـريـاضـة أهــلت أرضـيـة مـلــعب فـرانـسـو
حـريـري في أربيل اسـتـعـداداً لبـطـولة غـرب آسـيا. وأوضح
أن "عـمــلـيــة الــتـأهــيل تـمـت من خالل كـوادر مــلــعب كـربالء
الـدولي بتـوجـيه من وزير الـشبـاب والـرياضـة أحمـد رياض

. وبإشرافنا حيث بدأت عملية التأهيل قبل أسبوع
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أعـلن مدير عام دائرة شـؤون األقاليم واحملافظات في وزارة
ـوسوي امس الثالثاء إستعدادا الـشباب والرياضة طالب ا
مـلعب فـرانـسو حـريري في أربـيل الستـقـبال مـباريـات غرب
ــقــبل. وتــضــيف أربــيل مــبــاريـات آســيـا خـالل شـهــر آب ا
اجملـموعـة الثـانيـة والتي تـضم: األردن السـعوديـة الكويت

سلم الـترتـيب والعـمل مـا بوسع الالعـب
في  حـسم لـقـاء الـيـوم واحلـصـول عـلى 
شـاركة التي كامل النـقاط الـتي ستخـدم ا
تــعــدلت فـي االيــام االخــيـــرة في صــحــوة
متأخـرة خدمة الـفريق الذي كـان قد ضمن
ــوسم الـثـاني  الـبـقــاء االمـر  االهم في ا
الذي تـمكن الالعـبـ في تقـد مـا علـيهم
وأهـمـيــة اخلـروج من االخــتـبــار  األخـيـر
بإضـافة كـامل العالمـات لـلتـقدم بـأريحـية
يناء الن السادس عشر أفضل من واقع ا

الذي يليه. 
ZzU²½

واخـــفـق الـــزوراء فـي الـــثــــأر خلــــســـارته
الثـقيـلـة من قبل ضـيـفه اربيـل  في نهـاية
رحلة االولى التـي أثارت التساؤالت في ا
حيـنهـا  ودقت ناقـوس اخلطـر في وقتـها
قبل ان تـتدهـور األمور  حـيث فقـدان لقب
الدوري   واخلـروج ثالـثا مع فـارق كبـير
ـوقـعه ـتـصـدر والـوصــيف  وتـقـدم  مع ا
احلالي بـصـعـوبات بـالـغة بـعـدمـا  خدمه

ومـهــمــة  تــشــكل حــافـز لــلــفــريــقـ في 
ــوسم حتـســ مــوقــعــيــهــمـا  وتــوديع ا
بالنتـيجة االيجابـية عندمـا جنح  ميسان
في حتــــقــــيـق واحــــدة  من اهـم نــــتــــائج
الــذهـــاب بــعــدمـــا تــغـــلب نــفـط اجلــنــوب
  ما رفع بالبـصرة بـأربعة اهـداف لهـدف
  واالنـــدفـــاع من مـــعـــنـــويـــات الالعـــبـــ
ـوسم لـتــحـقــيق  الــفـوز االخــر وانـهــاء ا
ــا رابع فـي افــضل مــواسم خــامــســا ور
ـمـتاز الفـريق مـنـذ ان صـعـد في القـطـار ا

قبل ان يبدأ  مشواره احلالي 2004
قدمـة لفترة  بشكل   واضح وبـقي في ا
ـوقع الـثالث ثم وتواجـد في الـوصـافـة وا
الـرابع لــفــتـرة مــهــمـة  والــيــوم خـامس 
رحـلـة احلالـية لـكان له ولوال تـعثـره في ا
كان شان اخر ومؤثر  ولـو اخلروج في ا
احلــالي لـــيس بـــالــشـيء الــهـــ ويــأمل 
اخلــروج مـن بــوابـــة الـــصــنـــاعـــات الــتي
حتــســنت االخــر اذي  يــأمل اخلــروج من
قدمة في وسم  بفـوز على احد  فـرق ا ا

فـوز اجلــويــة عـلـى الـكــرخ  لــكن الــفـريق
تـعـرض ألكــثـر من نــتـيـجــة مـخـيــبـة امـام
الكـرخ  الـكـهربـاء والـديـوانيـة واجلـوية 
قــبل ان يـــتــعـــادل مع اربــيل وسـط عــجــز
الالعـبــ في تـدارك نــتـيــجـة الــتـعـادل  
التي طـغت عـلى سـير الـلـعب حتت أنـظار
اقل حضور جـماهـيري لـلزوراء  ليس في
وسم احلالي  بل في  جـميعـها وكانوا ا
ــنـــون الـــنـــفس في الـــثـــأر لــلـــخـــســارة
الـسـابــقـة  واخلــروج بـالـنــتـيــجـة  لـدعم
  قـبل خوض  نـهائي معـنويـات الالعبـ
الـكــاس بــعـد غــد اجلــمـعــة في وقت تــعـد
نتـيجة الـتعـادل مهـمة ألربـيل في جتاوز 
قـوة الـزوراء  وإضـافـة نــقـطـة لـرصـيـده 
وفي كل األحـوال هي أفـضل من اخلـسارة
وإيقـاف مسلـسل نـتائج الـذهاب الـسلـبية
الـتي لن يـقـدر عـلى إيـقـافـهـا اكـرم مـحـمـد
سـلــمــان  كن الـرجـل قـدم الــفــريق بـشك 
مـقــبــول من خالل االعــتـمــاد عــلى نــتـائج
وقف بـإنهاء االرض   التي اسعـفت   ا

وسم حادي عـشر السـلم الذي خرج به  ا
الزوراء ثالثا.

وجهز فريق الكهرباء نفسه على أفضل ما
يرام عندما تـخطى عقبة الـسماوة بهدف
دون رد لتـقـدم للـمـوقع الـعاشـر مـستـفـيدا
توقعـة للفريق الذي واصل من النتيجـة ا
جنــاحـــاته بــشـــكل واضح بـــعــدمـــا تــألق
الالعــبـــ بــشــكـل واضح وتــمـــكــنــوا من
حتقـيق الـنـتائج من جـولـة ألخـرى قبل ان
ينتقل لـنهائي الكاس والـتطلع  ألول لقب
في تــاريخ مــشـــاركــاته بــاالعـــتــمــاد عــلى
مـجـمـوعــة وجـوه شـبـابــيـة  تـبـحث عن 
إثـبــات وجــودهـا االكــبــر  في حـسـم لـقب
الكاس من جـانبه يكـون السمـاوة قد لعب
اللقاء بعيدا عن الـضغوطات بعدما ضمن
ـشــاركـة الـتي أنــقـذهـا الـبـقــاء االهم في ا
سـمــيـر كـاظـم لـيــبـقى لــفـريق في مــكـانه 
قبلة شاركة ا ويأمل جمهوره ان يهتم بـا
بـعدمـا تـعـذب في األخـيـرة تـغـلب الـنـجف

يناء. على ا


