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الـكهـربـاء  نـدا قـويا  ولـعب  بـتـكـتيك
واقترب من التسجيل  وكاد ان يخرج
ـــدرب مــرفـــوع الــرأس بـــعــدمــا  مع ا
قدموا اداء واضـحا ومـهمـا  انهوا به
أفـضل مـواسـمـهم بـعـد الـتـطـور الذي
مــر به  الــفــريق والالعــبــ من خالل
ـدرب الذي جنح في اسـتعاده قيادة ا
نافـسات بـعد بدايـة قاهرة دوره في ا
كــبـلـت العـبـي الـفــريق الــذي اســتــمـر
يـعــاني لـفـتــرة طـويــلـة قـبل ان يــنـفـذ
ـيـز  سـواء ـوقـف  بـشـكل   عـطـيـة ا
ـوقـع  الـعـاشـر بـالـدوري وحتــقـيق  ا
في أفضل  مـشاركة له مـنذ مـشاركاته
متاز  قـبل ان يظهـر قوة  مؤثرة في ا
في بـطـولـة الــدوري والـكـاس  عـنـدمـا
اقصى الشـرطة والـطلبـة واقترب  من
خطف الـلـقب   عنـدما اسـتـهل بطـولة
الـكاس  بـالـفـوز مـرت عـلى الـهـنـدية
بثالثة اهـداف لواحـد وبهدف دون رد
في الدور  32قـبل ان يـفـجـر مـفـاجـأة
البطولة بأقصـاء الشرطة من البطولة
عنـدما تـمكن مـن التـغلب عـليه بـهدف
ومـن ثم تـــــعــــادل مـــــعـه بــــهـــــدف في
الـدور 16وفي الــدور  ربع الـــنــهــائي
جنح عبـور احلدود بـعـدما تـعادال في
الــلـقــاء االول بــهــدف قــبل ان يــحـسم
التأهل  للدور النصف النهائي بفارق
ركالت اجلـزاء بـأربـعـة اهـداف لثـالثة
واسـتـمـر الــسـيـر في طــريق الـنـتـائج
وتأهل للنهائي عندما تمكن من تقد
نــــفـــسه عــــلى افــــضل حــــال واحـــرج
ـــبــــاراة الـــتي الـــزوراء  خـالل وقت ا
شـهدت انـدفـاع رجـولـيـا من الالعـب
من خالل االنـــقــضــاض الـــقــوي عــلى
ــنـافـذ وقـدم الـشـوط الـكـرة   وغـلق  ا
االول بـــــشــــكـل مــــقـــــبـــــول وجنح في
رور اكثر من احلصول على الكرة  وا
مــرة من اجلــانــبــ وكــاد ان يـســجل
لـوال تـسـرع الالعـبـ  امام  اكـثـر من
فـــرصـــة مـــواتـــيـــة  حـــيث اخـــر وقت
ـدرب الـشــوط  االول قــبل ان يــلـجــا ا
للدفاع  في الـشوط لثـاني في محاولة
ـبــاراة لـلـركالت الـتــرجـيـحـيـة ألخـذ ا
لكـنه  لم يـقـدر عـلى مواجـهـة  انـدفاع
العبي الـزوراءي وضع اخـتلف كـثـيرا

عن  الشوط
االول

ثقته وتفاعل مع جمهوره  الذي  ثمن
كـثــيــرا اداء الالعـبــ بــفـضل الــفـوز
رور للمباراة النهائية بثقة الكبير وا
واستحقاق لنـهائي  البطولة وخطف
لـقـبـهـا  بــجـدارة في اجنـاز  سـيـبـقى
احلـديـث عـنه  طــويال  بــعـدمــا عـانى
الـفـريق فـي مـوسم صـعـب جـدا  كـمـا
يـــراه اهــــله  قـــبـل غـــيـــرهـم وظـــلـــوا
ـسيرة ونتائج الدوري في يترقبون ا
رحـلـة شاقـة شـهـدت خـيـبـات  بـعـدما
خرجت من الـسيطـرة قبل ان  تـنتهي
الرحلة  امس االول في وضع اختلف
 بـفــضل الـتــتـويج الــذي جـاء بــوقـته
بــاالعـــتــمـــاد عــلـى قــدرات الالعـــبــ
الـذين جنـحـوا في ادارة سـيـر اللـعب
وحتـقـيق االجنـاز الــذي تـكـرر مـرتـ
تـوالـيـا الـذي وطــد من الـعالقـة  بـعـد
ـنـجـز الكـبـير احلفـاظ عـلى الـلقب   ا
وسم مع الـشـرطة في تقـاسم لـقـبي ا
ـالـيــة الـتي وسط فـارق اإلمــكـانــات ا
يتمتع بهـا الشرطة الى الزوراء الذي
شكلة  التي  يبدو الزال يواجه هذه ا
درب حكيم شاكر على وزير طرحها ا
النـقل  اجلهـة الـراعيـة في  أهمـية ان
ــؤكــد تــرفـع من دعــمـــهــا لـــلــفــريـق ا
بـحـاجــة الى انـتـدابــات عـديـدة  إمـام
ـوسم ــقـبـلــة  ا ــنـافــسـات ا مـهــمـة ا
ــقــبل الــذي سـنــطــلق في اخلــامس ا
ــقــبـل ومــؤكــدان عــشـــر من أيــلـــول ا
ــثــلــة بــرواتب مــشــاكل الالعــبــ  
وعـــقـــود   الـالعـــبـــ عــــرضت عـــلى
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من جانبه قدم فـريق الكهـرباء مباراة
مــهــمــة  من خالل مــجــمــوعــة واعـدة
وجنحت في  إدارة األمور عبر طريفة
ــدرب عــبـاس الـلــعب الــتي حــددهـا ا
عطـيـة الـذي لم يـنـجح مـرة اخرى في
حتقيق  لقبـا شخصيـا وللفريق الذي
يـديــره عــنـدمــا كـان مــدربـا لــلـجــويـة
وخسر لقـب الدوري  امام الوسط
قــبل  يــســقط في اخــر دقــائق
نـهـائي بـطـولـة الـكـاس امام
ابو  األلـقاب الـزوراء  بعد
تـــقــد مـــســـتــوى مـــهم
وكــاد ان يـــتـــقـــدم عــلى
الـــزوراء في اكـــثـــر من
مــــــرة لــــــوال بــــــراعـــــة
احلـارس جالل حـسن
ــبــاراة احــد جنــوم ا
وكفر عن أخطاء لقاء
اجلـويــة في الـدوري
ويدعم جـهود اقرانه
في احلــصــول عــلى
الـلـقب بــعـدمـا وقف

عـصـيـبـة امـام تـلـقي نـتـائج  من فـرق
مـغـمـورة  خـالل مـراحل الـدوري قـبل
درب  الـذي استـخدم ظهـور روحيـة ا
خبـرته  من خالل رفع حـالة الالعـب
ـعـنـويـة والـنـفـسـيـة واسـتـخـدامـهم ا
ـطـلـوب وتـفـاعل  الـكل في بـالـشـكل ا
بطولـة الكـاس التي اتت بوقـتهـا بعد
ايام من تقـليد الـشرطة بـلقب الدوري
لـيــمـضي الـكـل الى اقـامـة احــتـفـاالت
بــفــضل هــديـــة الالعــبــ وحل ازمــة
وسم وانـقـاذ  مـاء وجه فالح حسن ا
 وتــدارك ضـغــوط اجلــمــهــور االكــبـر
كــمـــا شــاهـــدنــاه  وكـــان  الالعب 12
بــحق وحـقــيــقــيـة وســهل كــثــيـرا من
مـــهـــمـــة الـــفـــريق  الـــذي عـــول عـــلى
درب عـنـاصره ووضـع ثقـتـه  بهـم وا
في حتقـيق  الـنتـيـجة الـتي انـتظـرها
الكل  في مـسرح شـعب الذي قـدم فيه
اجلمهـور مؤازرة كبـيرة ودعم االمور
والتعـامل مع سيـر اللعب  واالهـتمام
بــحــسـم الــلــقب في اكـــبــر فــرحــة في
وسم بعـد احلفاظ علـى اللقب الذي ا
كــان الـــفــريق قــد حـــصل عــلـــيه قــبل
مــوسم قــبل ان تــدار األمــور من قــبل
درب والالعب عـلى افضل ما يرام ا
من خالل الــتــعــاون مــا بــ االثــنــ
واالداة واجلــــمـــــهــــور الـــــذي  تــــابع
مـباريـات الـفـريق رغم حـالـة الـضعف
الــــتي مـــر بــــهـــا فـي الـــدوري لــــكـــنه
الالعب بقوا متحمسون اللقب الذي
انقذ االمور واالبقاء على حالة افضل
  لو ان الـفريق كـاد  يتـعرض لـنكـسة
ثـالــثـة عـنــدمـا واجه صـعــوبـات اخـر
الـلــقـاءات قــبل ان يـجــتـهـد الـالعـبـ
طـلوبـة  يستـعيدوا ـباراة ا وتقد ا
ــوسم مــكــانـــته احملــلــيـــة  وانــهــاء ا
بــشــكـل افــضل لــو خـــرج مــنه خــالي
الـــوفــــاض  بـــعـــدمـــا  ارتــــبط اســـمه
باأللـقاب الـكثـيـرة التي يـتصـدر فيـها
عـــلـى اقـــرانـه وحـــسـم مـــوقـف  لـــقب
الكـاس االخيـرة  الذي كـان قد انـطلق
وتـــدرج في نــتـــائـــجه  من اول لـــقــاء
بـالــفــوز ذهـابــا عـلى الــكـوفــة بـســتـة
اهداف دون رد ثم التـغلب علـيه ايابا
بـهـدفـ دون رد في الـدور 32 وجنح
رور من دور 16 عنـدما الفـريق فـي ا
تعـادل مع اربـيل من دون اهـداف قبل
ان يـحــسم االمــور بـالــفــوز  بـهــدفـ
لـــواحـــد  في  دور الــــربع الـــنـــهـــائي
وتـخــلص من عــقـدة االمــانـة بــالـفـوز
عـلـيه مـرتـ االولى بـهـدف والـثـانـية
بــهـدفــ من دون رد   وحــقق افــضل
ـوسم بالـفوز على نتائـج البطـولة وا
الغر اجلويـة بأربعـة أهداف لواحد
الـنـتـيـجـة الـتي اسـتـعـد فـيـها لـفـريق

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

انقذ فريق الزوراء موسـمه  بتحقيقه
لـقب  كـاس  الـعـراق  بـعد فـوزه عـلى
الــكـــهــربــاء بـــهــدف الالعـب  صــفــاء
ـباراة هادي اجلـميل د 85من وقت ا
النهـائية  ليـحصد الـنجمـة السادسة
عـشــرة في مـســيـرة  الــبـطـولــة الـتي
ــدرب حـكــيم بــقــيت في حــســابــات ا
شـاكـر مــحـقـقـا من خـاللـهـا اول لـقب
ـوسم الـكروي محـلي اخـتـتم مـعهـا ا
واســـدل الـــســـتـــار عـــنه  فـي  حـــالــة
تنـظـيمـيـة عالـيـة للـمـباراة  تـسـتحق
اإلشـارة  وفي أجـواء جـمـيـلـة في كل
شـيء  خــــــصـــــــوصــــــا احلـــــــضــــــور
اجلــمــاهــيـــري  لــلــزوراء   والبــد من
ـبــذولــة من قـبل الــثـنــاء لــلـجــهــود ا
االحتاد العـراقي لكـرة القـدم وخطوة
مهمة باجتاه رفع احلظر الكروي عن
مـلعب الـشـعب قـبل الـتـوجه لـتـنـظيم
بطولة غربي أسيا  بعد غد الثالثاء.
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وبـدا  الفـريـقـان الـلـقـاء  حتت انـظار
جـــمـــهــــور كـــبـــيـــر وقـف الى جـــانب
الـزوراء بــشــكل هــجـومي بــحــثـا عن
الـتسـجـيل لـكن دون جـدوى  في اداء
ل  فـي الــــــشــــــوط االول   خـال من
اخلـطـورة وخـلق الـفـرص احلـقـيـقـية
واالسـتـحـواذ عـلى الـكـرة خـصـوصـا
من  الـــزوراء الـــذي لـــعب بـــخـــطــوط
متبـاعدة  وغيـر منظم وكـادت شباكه
ان تـهـتـز من قـبل عالء مـحـيـسن كـما
كـاد ان يـنـهي الـشـوط االول مـتـقـدمـا
امـام  اخـطــر فـرصـة افــتـقـدت لــلـدقـة
ـهــاجـم في مــواجــهـة عــنــدمــا كــان ا
احلـــــارس  جـالل حـــــسـن لـــــتــــــذهب
لـلــخـارج  وسط دهــشـة لــكل  قـبل ان
يخـرج الـفـريـقان لالسـتـراحـة قبل ان
يشهـد الشـوط الثاني تـغيـرا واضحا
في اداء  بطل النـسخة األخـيرة الذي
انـدفع مـهــاجـمـا حلــسم االمـور الـتي
تــتــطــلب الـــهــدف الــذي قــديــاتي من
الكهـرباء الـذي لعب مـباراة تكـتيـكية
ـد الهـجومي وتراجع لـلـدفاع امـام  ا
لـلـزوراء  الـذي ظـهـر بشـكـل مخـتـلف
من حـــيث الـــســـيــطـــرة عـــلى الـــكــرة
والـــــتـــــحـــــرك من االطـــــراف وواصل
الالعــبــ اضـــاعــة الــفــرص بــفــضل
تألق تـصدي احلـارس  سـعد مـحسن
ألكـثـر مـن كـرة خـطــرة وكـاد ان يـجـر
اللقاء  لـركالت اجلزاء قبل ان حتسم
براسيـة صفـاء هادي الذي تـلقى كرة
ركـــنـــيــة مـــلـــعـــوبــة  انـــسل مـن بــ
مدافعي الكهرباء ليضعها على يسار
ــطــلــوب د85 احلــارس في الــوقـت ا
لـكـن الـهــدف لم يــفت بـعــضــد العـبي
الكـهـرباء الـذين سـرعـان من انتـقـلوا
نـطقـة جزاء الزوراء وهـددوا  مرمى
جالل حــسن  الــذي تــألق كــثـيــرا في
الـدقــائق اخلـمس االخــيـرة   عــنـدمـا
ـنـافس   ومنع تصـدى  ألشـد كرات ا
كرة هدف  حـقيـقة في منـطقـة الهدف
عـلى مـرت د90 لـيــنـقـذ مــرمـاه  من
ـنـافس الذي اخطـر كـرات  اللـقاء  وا
كـاد ان يـسـبق الـبـطل في الـتـسـجـيل
لـكن الالعـبـ افتـقـدوا لـلـدقـة بـعـدما
قدمـوا مـا علـيهـم  واحرجـوا الزوراء
في اكـثـر من مـنــاسـبـة عـنـدمـا حـاول
واقترب الكـهرباء  من الـتسجيل   او
حتقـيق التـعادل  عـندما وضـع نفسه
ـــبــاراة امــام  مـــهـــمــة انـــهــاء وقت ا
بالتعادل  واللـجوء لضربات  اجلزاء
قامـرة التي تـداركها العـبو الزوراء ا
وسط دعم جـمــهـورهم الـكــبـيـر الـذي
وسم  والكل بقي يبحـث عن اجناز ا
في الــنــادي يـدرك   اهــمــيــة حتــقـيق
الـلـقب لــلـمـدرب والــفـريق واالنـصـار
الـذين عـاشــوا حلـظـات عــصـيـبـة مع
مــــــــرور الــــــــوقـت  وسـط اخملـــــــاوف
احلـقــيـقــيـة في ان تــذهب الــنـتــيـجـة
لــلــمــتــحــدي الــكــهــربـاء لــكـن العــبـو
الـزوراء  اســتـحــقـوا الــفـوز والــلـقب
بعدما  جنحـوا في ادارة سير اللعب
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نتخب الوطني السابق تعـاقدت الهيئة االدارية لنادي الطلـبة مع كاب ا
قبل احلارس نور صبري حلراسة عرين االنيق للموسم الكروي ا

رمى نور صبري العائد من رحـلة احترافية ناجحة في وابدى حـارس ا
السـعوديـة سـعادته بـالعـودة الى الطـالب وقال بـأنه سيـعمل مع االدارة

الك التدريبي من اجل النهوض بواقع الفريق للموسم اجلديد وا
ــقـبل اجلــديــر بـالــذكــر ان صــبـري اول تــعــاقــدات الـطالب لــلــمــوسم ا
ـا يــحــمــله من اسم وتــأريخ حــافل وســيــكــون اضـافــة قــويــة لــلــفـريـق 

باإلجنازات
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ـصـارعة في نـادي احلدود من تـمكن ابـطال ا
حتقيق اجنـاز مهم وهو الـظفر بكـأس بطولة
ركز أندية العراق لـلمصارعة بـعد حصدهم ا
االول في الــبـطــولــة والـتي اخــتــتـمت مــسـاء
ـشـاركة الـيوم في مـحـافـظـة السـلـيـمـانيـة و

عدد كبير من أندية العراق.
وأعرب رئـيس الهيـئة اإلدارية لـنادي احلدود
الـعــمـيــد فـؤاد نـاصــر عن سـعــادته بـاإلجنـاز
ــــتـــحـــقـق بـــســـواعـــد مــــصـــارعي احلـــدود ا
ـميزة التي خصوصـاً بعد الـنتائج واألرقام ا

حققها ابطال الفريق.
من جـانـبه ذكـر مـدرب الـفريق الـكـابـ جـمال
ركز االول بعد نيل ناصر ان احلدود حصد ا
العــبـيه  5 أوســمــة ذهــبــيـة و 6 فــضــيـة و5

برونزية
وأضـاف نــهـدي هـذا االجنـاز الى ادارة نـادي
احلـدود الـداعم الـكـبـيـر لـفـريـقـنـا بـشـكل عـام
ولنائب رئـيس الهيئـة اإلدارية لنادي احلدود
ســعـــد مــالـح بــشـــكل خـــاص والــذي نـــهــديه
ناسـبة تـماثـله للـشفـاء بعد انـتصـارنا هـذا 

التداخل اجلراحي الذي أجراه مؤخراً.
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تـنطوي بـطولـة غرب اسـيا بنـسخـتهـا التاسـعة  الـتي ستـقام على
العب العـراقية  عـلى دالالت استثـنائيـة السيمـا كونهـا تعد اول ا
البطـوالت الرسميـة  التي يتـعرف بها االحتـاد القاري لـتنظم على
العب نـبـضهـا  الـذي اختـفى مـنذ مالعب الـعـراق  وتعـيـد لتـلك ا
عقـود بسبب احلـرمان  وتصـالح اجلمـاهير الـعراقيـة  التي كانت
مـــحــرومــة لـــســنــوات طـــوال من ان تــكـــون قــريـــبــة من  احلــراك
ـنتخب الـوطني فحسب شـاهدة ليس جنوم ا الرياضي  الـبارز 
ـنـتـخـبـات االخرى بل تـسـعى ايـضـا الى  االقـتـراب مـن  العـبي ا
ارسة تشجيعها على غرار اجلماهير الرياضية االخرى التي و
ـطـلوب ـؤثر في تـقـد التـشـجـيع والدعم ا  يـحـسب لهـا فـعـلهـا ا
ـوذج كـاس افريـقـيا بـاسـتثـنـاءات قـد تبـدو يـسيـرة السـيمـا مع ا
ـصـريـة بـكـبـوة الـتي اخـتـتـمت مـؤخـرا  وخـيــبـة امل اجلـمـاهـيـر ا
مـنـتـخـبـهـا وعـدم قدرتـه علـى جتاوز دور الـ 16 وتـصريـح مدرب
ثير اكثر لالستغراب توج جمال بـلماضي ا نتخب اجلزائري ا ا
حـيـنـمـا فـنـد مـا تداولـه االعالم بشـان دعم اجلـمـاهـيـر الـريـاضـية
ـنـتخـبه من ان بـإمـكانه الـذهـاب لطـبـيب عـيون من اجل ـصـرية  ا

التأكد من سالمة عينيه في هذا اخلصوص..
ـكن ان تفـرزه خصـوصا نـعود لـدالالت بطـولة غـرب اسيـا  وما 
وانـهـا ستـكـون الـبطـولـة االولى الـتي سـتقـام عـلى مالعب الـعراق
يزة سـتجعل من اجلماهـير العراقيـة  بحاجة ماسة ا  هذه ا ور
للتـعامل مع ثقافـة التشجيع  خـصوصا وان لهـا محطات مـتباينة
ـشجـعيـنـا ليـست  بيـضاء في هـذا الشـأن فـالصـفحـة اخلاصـة 
كن ان تـنعكس على ـا هنالك خربـشات سوداء  على الدوام وا
مـهارة الـتـنظـيم الـتي تدفـعـنا الن نـكـون سبـاقـ في رسم صورة
ـصـريـ وفي فـترة مـشـرقـة  عن هـذا االمـر تـمـاما مـثـلـمـا جنح ا
يـزا اضاف لندية وجيزة من اكسـاب بطولة ا افـريقيا طـابعا 
ـباريـات والـصورة الـتي ظهـرت بهـا مـنتـخبـات الـقارة االفـريقـية ا
الــتي تــضـاعــفت مـن خالل هــذه الـنــســخــة الن تــكـون  مـن ابـرز
ـقـارنـة مع نـسخ الـبـطوالت الـبـطـوالت واكـثـرهـا  اثـارة وتمـيـزا بـا

السابقة ..
وعلى صـحافـتنا  خـصوصا الـرياضـية منـها ان تـوظف مثل هذا
ــطـلـوبــة  في االسـهـام بــإنـتـاج ثــقـافـة اجلـانب وتــولـيه االهــمـيـة ا
ـسـيئـة بحق احلـكام تـشجـيـعيـة مطـلوبـة تنـفض عـنهـا العـبارات ا
ـنـتـخـبـات االخـرى  وتـســهم من جـانب اخـر في  ابـراز والعـبـي ا
ـا كـانـت مـحل اعـجـاب واشـادة في الـروحـيـة الـعـراقــيـة الـتي طـا
ـذكـورة سـتـقـام الـكـثـيـر من احملــافل  خـصـوصـا وان الـبـطــولـة ا
بـرعـايـة جهـة  مـؤسـساتـيـة عـليـهـا يـقع الـعبء االكبـر في  حتـفـيز
ـكن انكـاره من  خالل ما اجلمـاهـير  الى جـانب الدور الـذي ال 
ـلـعب من دور ـكـلــفـ بـحـمــايـة ا العب  وا تـقـوم به جلـنــة امن ا

حيوي  في هذا اخلصوص ..
كن ان نـشـير ألهـميـته في هـذه السـطور? مـا الذي بـقي لـدينـا و
بـالطـبع  ظهـور منـتـخبـنا الـوطني والـتـعويل عـلى ذلك الظـهور من
جانب جمـاهيرنـا الرياضـية  فهـذا الشأن جـدير بان اخصص له
ؤلم مقـالة مـفردة  خصـوصا وان هـذا الظـهور يعـقب خروجـنا  ا
من بــطـولـة كـاس اسـيـا الـتي جــرت مـطـلع الـعـام احلـالي  اضف
الـيـهـا  ظـهور اخـر جـرى قـبل نحـو شـهـر حـينـمـا واجه مـنتـخـبـنا
ـرة ـنـتـخب الــتـونـسي في مـبــاراة لم تـكن مـتـكــافـئـة بـا شـقـيـقـه ا
نـتـخب العـراقي الـذي ظـهر اداءه خـجوال خـصوصـا من جـانب ا
نـتخب التونـسي بأداء اكثر رجولـية واستطاع رة  بيـنما برز ا با
حـسم مـبـاراته الـوديـة بـاقل اخلـسـائـر وبـوقت مـبـكـر  مع ان تـلك
ـذكـورة لـم يـكن لــهـا عالج كـاف بــالـنــسـبـة لــلـمــنـتـخب ـبــاراة ا ا
الشقيق  الذي ظهر بأداء مـغاير عما قدمه من خالل مبارياته في
بـطـولـة اال االفـريــقـيـة  ولم يــحـسن وتـيـرة ادائه اال بــعـد تـأهـله
ــبـاراة الـنـهـائـيـة ألدوار احلـسم وفـقـدانه  لـفــرصـة الـظـهـور في ا
امـام مـنتـخب الـسـنغـال في حـ كانت اجلـمـاهـير الـعـربيـة تـمني
الـنـفس بــرؤيـة ديــربي عـربي يـجــمع كال  من مــنـتـخــبي اجلـزائـر

نتخب التونسي .. با
ـبـاراة االولـى في الـبـطـولـة ويـبـدو الـعبء فـتـرة وجـيـزة وتـنـطـلق ا
ـنـتخـب الوطـني كـاتـانـيـتش الـذي تـبـدو هذه االكـبـر امـام مـدرب ا
نـتـــــــــخب الفـرصة مـحور مـحطـته ألثبـات جدارته بـقيــــــــادة ا
وكـان تــكـون االخـيـرة ال سـامح الـلـه لـو حــــــــــــصل اخـفـاق من
ـنـتـخب الـذي تـعــول اجلـمـاهـيـر عـلى جـانـب ا
ظـهوره بـشـكل مرضي ألحـيـاء الطـمـوحات
في العـودة كقطب مـهم من اقطـاب القارة

الصفراء..
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ـنتـخب الـفـلسـطـيني وصـلت بعـثـة ا
األول لـكرة الـقـدم لـلعـراق لـلمـشـاركة
بـبـطولـة غـرب آسـيـا والتـي ينـظـمـها
احتــاد غــرب آســيـا وتــســتــضـيــفــهـا
الـــــــعـــــــراق فـي الــــــفـــــــتـــــــرة من 30
يـــولــيــو/تــمـــوز اجلــاري وحــتى 14
ــــقـــبل.وتــــخـــوض أغـــســــطس/آب ا
فلسط أولى مبارياتها في البطولة
يـوم افـتـتـاح الـبـطـولة حـيث تـواجه

منتخب اليمن.
ــديـر وأعــلن نــور الـديـن ولـد عــلي ا
ـنــتــخب الـفــدائي الــقـائــمـة الــفــني 
الــنــهــائــيــة ألســمــاء الالعــبـ الــتي
جـــاءت كــالـــتـــالي:"أنس أبـــو ســيف
توفيق أبـو حماد رامي حـمادة عبد
اللطيف الـبهداري محمـد أبو ميالة
يـاسـر حمـد هـيـثم خـير الـله مـحـمد
باسم محمد يـام موسى فيراوي
أحــمــد قــطــمــيش عــبــد الــله جــابـر
شـــادي شـــعـــبــان مـــحـــمــد درويش
مـحـمود أبـووردة مـحـمـد بـلح عدي
الــدبــاغ مــحــمـــد اجلــعــبــري أمــيــر
قطاوي أحمد الـبهداري رائد دحلة
إسـالم الــــــــــــــبـــــــــــــطــــــــــــــران ورامـي

ــة".وتــشـارك في بــطـولــة غـرب مــسـا
آسـيـا لـلـرجال 9 مـنـتـخـبـات قسـمت
إلى مـــجــــمـــوعـــتــــ األولى ضـــمت:
"الــعـراق الـيـمـن سـوريـا فــلـسـطـ
ولبنان" وتقام منـافساتها في مدينة
كربالء.وتضم اجملموعة الثانية التي
تقام تصفـياتها في مديـنة أربيل كلًا
من: "األردن الــبــحـريـن الـســعــوديـة
ـــــنـــــتـــــخب والـــــكـــــويت".وخـــــاض ا u“:  نادي احلدود يفوز بكأس أندية العراق للمصارعة

الــفــلــســطــيــني مــعــســكــرًا
تدريبيًا داخـليًا في مدينة
رام الله استــــــــمر لـنحو
10 أيام ركز خالله على
اجلــــانــــبــــ الــــبــــدني
والـــفــني مـع ضم عــدد
كـــبــــيـــر من الالعـــبـــ
الـــشـــبـــــــــاب لـــلـــمــرة

األولى.

ليبـقى الكـهرباء حتت ضـغط واندفاع
العـبي الـزوراء  لـكن  يـقـظـة احلـارس
احــبــطت تـــلك الــهــجــمــات والــكــرات
اخلـــطـــرة واخـــطـــرهـــا كـــرة  صـــفــاء
الـــراســـيـــة الـــتـي قـــضت عـــلى امـــال
الــكــهــربــاء فـي احلــصــول عــلى لــقب
ـــشـــارك تـــاريــــخي  وهـــو الـــفــــريق ا
بالدوري من اجل الـبقاء هـكذا حد من
طـمـوحــاته قـبل ان يـعــكس نـفـسه في
مــنــافـســات الــكــاس وقــدم مــبــاريـات
تستحق االحترام عنـدما قهر الشرطة
 منذ  البداية والوقوف بوجه الطالب
ومـنـعــهم من الـتــقـدم لـلـنــهـائي الـذي
خاضـته كتـيـبة عـطيـة بشـرف وقدمت
مــبــاراة جــيــدة تــكــتــيــكــيــة  حتــسب
ـتـوقع ان يـنـتقل لـعنـاصـره ومـدربه ا
لفريق اخر بعدما قـدم موسما ناجحا
في  افـضل مـوسم  لـلـكـهـربـاء بـعـدمـا
الـزم االضواء ان تـسـلط عـل الالعـب
والفـريق الـذي  قـدم مـوسمـا  نـاجـحا
يـحــسب لـلــمـدرب وال العــبـ وادارة
علي االسدي ومهم ان تخـرج البطولة
من ســيــطــرة الــكــبــار  عــنــدمــا تــقـدم
الكهرباء بـشباه للنـهائي الذي خسره

بشرف.
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ويـقـول الــزمـيل كــاظم الـعـبــيـدي لـقـد
جنح الـزوراء في خـطـف لـقب الـكـاس
لينقذ موسـمه بعد فقدان لقب الدوري
واخلروج من دوري ابـطـال اسيـا لكن
مــهم فــريق مــثل الــزوراء ان  يــتــقــدم
بــهــذه الــبــطــولــة ويــحــقق الــنــجــمــة
الـســادسـة عـشــرة في الـبــطـولــة بـعـد
مـعانـاة حـقـيـقيـة في الـدوري لـيـخرج
درب في فرحة  كبيرة مع جمهوره وا
ــوسم بـالـنـتــيـجـة الـتي  في  انـهـاء ا
ــكن خــرج بــهــا في نــفس الــوقت ال 
التـقـليـل من شان الـكـهربـاء الـذي قدم
مـبـاراة مـهـمـة وكـاد ان يحـرج الـبـطل
في اكـثــر من مـنـاســبـة   بـعــدمـا بـقي
متحديا حتى الدقائق األخيرة قبل ان
ـــصـــلـــحـــة الـــزوراء حتـــسم األمــــور 
تـكامل   الـذي عكس خـبرته الفـريق ا
من خالل مـجـمـوعـة العـبـ  واسـمـاء
قـدمت مـبـاراة  مـهـمـة وتـركت بـصـمة
في موسم مـعقد من كـل اجلوانب لكن
ـوسم بـلـقب الـكـاس مـهم  ان يـنـهي ا
ويتـقـد خطـوة في حضـور جـماهـيري
الفت لـلــفـريـق الـذي اكــد أحـقــيـته في
اللـقب  اجلديـد في موسم صـعب جدا
ــدرب ايـوب اوديـشـو بـعـدمــا  تـركه ا
ــــــــــدرب قــبل ان يــأتي الــلــقب مـع ا
حـكـيم شـــــــــاكــر بـاحلـصـول عـلى
اول لقب محلي   ويـعد بالـــــشيء
اجلــيـد فـي ان تــأتي عــودته عــبـر
بـــوابــــة احـــد واهـم واكــــــــــــبـــر
الــفـــرق احملــلــيـــة  ويــؤكــد مــرة
اخـــرى مـــهـــاراته وقـــــــــــدراته
التدريبـية التي عـكـــــــسها مع
نتـــــــــخبات الوطنية. ا
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في احلــــصـــة  الـــثــــانـــيـــة   بــــفـــضل
سيـطـرتـهم عـلى اللـعب ونـقل الـكرات
من الـــوسط واالنـــفــتـــاح اكــثـــر عــلى
اجلـانـبـ بـفــضل مـهـارات عـنـاصـره
التي مـهدت لـلتـسجـيل  اكثـر من مرة
قـــبـل ان تـــصـــطــــدم بـــتـــكــــتل  دفـــاع
الكهـرباء وتألق احلـارس  احد جنوم
ــبـــاراة مع زمــيـــله جالل وكـالهــمــا ا
دافـــعـــا عن مـــرمــاه كـــمـــا يـــجب ولن
يــتــحـــمل حــارس الــكـــهــربــاء دخــول
الـهـدف وسط كـومـة العـبـ  حـجـبوا

الرؤية عنه.
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درب في مـهمـة لم تـكن سـهـلـة امـام ا
حـكـيم شــاكـر بـعـدمـا اســتـلم الـفـريق
متـأخرا  وبـقي مـتحـمـسا كـعادته مع
أي مـــهـــمـــة تـــدريـــبــيـــة   امـــام ثالث
ـدرب بــطـوالت   صــعــبــة لم تــمــهل ا
والالعـبــ  أي وقت  بــســبب تـداخل
باريات اضافة الى مشاركة عدد من ا
ـنتخـبات الوطـنية قبل الالعب مع ا
ان تتـدهور االمـور في الـدوري وفشل
الـــفــريـق في  الـــدفــاع عـن لــقـــبه  في
وسم األخيـر   قبل مواجـهة مشاكل ا
النتـائج  يخـرج  في االخير ثـالثا في
مـوقع خـارج رغـبـة االنـصـار وقـبـلـهـا
ـر من دوري إبـطـال اسـيا اخلـروج  ا
ـــدرب قــــبل ان  يـــبــــقى اهــــتـــمــــام  ا
والالعــبــ بــبــطــولـة الــكــاس  وسط
إحداث ونتـائج  الدوري في اجلوالت
األخيرة التي أثارت مخاوف األنصار
خـصـوصـا بـعــد  سـقـوط   الـكـهـربـاء
بهدف   واخلسارة من الديوانية في
 نـتـائج غـيـر مــتـوقـعـة  ويـبـدو كـانت
ـوسم دورس امـام  احــد اهم لـقــبي ا
ونـهم لـلـفـريق في الـفـوز بـالـبـطـوالت
امام كـل موسم لـيـخـرج مع جـمـهوره
الـكـبـيـر بـفـرحـة ال تـوصف ويـنـسـون
الـذي حـصل فـي الـدوري وشيء مـهم
ان يخطف الفـريق لقبـا مهمـا سيفتح
الطـريق امـامه للـدخـول  في مـسابـقة
خــارجـــيــة قــبـل الــدفــاع عن ســـمــعــة
صـاحب األلـقــاب الـذي اضـاف جنـمـة
اخرى لـيـزيـد من عـدد ألقـابه احملـلـية
الى   30منها  14في الدوري والبقية
في الـكاس احلـدث الـذي تـفـاعل  معه
الالعـــبـــ وبـــقى عـــلى الـــعالقـــة مع
ـــدرب الــذي يـــكـــون قــدم عـــربــون وا
ــوسم اخـر ويــعـود لــتـدريب الـبــقـاء 
الــفــرق احملــلــيــة  من أوسع االبــواب
وفي خطوة جـيدة  جـدا مع احد ابرز
الــفـرق احملــلــيـة  مــدعــومـا بــخــبـرته
التـدريـبيـة واحلظ  في جتـاوز موسم
غـــايـــة في الــــصـــعـــوبـــة  وسط قـــلق
جـمــهـوره الــكـبـيــر الـذي عــاش فـتـرة
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