
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـواجهة اهل الدار في نتـخب الوطني لـكرة القـدم الكويت اسـتعدادا  وصل وفد ا
مباراة دولية ودية غدا االثن على ملعب علي صباح السالم.

وكان في اســـــتقبـال الوفـد نائـــــب رئـيس مجـلــــــس إدارة االحتــاد الـكويتي
أحمد عقلة.

قـرر أن يبـاشر أسـود الرافـدين تدريـباتـهم اعتـبارا من الـيوم االحـد فيـما ومن ا
دخل منتخب الكويت في معسكر مغلق عصر اول أمس السبت. جدير بالذكر أن

نتخب العراقي السلوفيني كاتانيتش استلم مهمته قبل أيام. مدرب ا AZZAMAN SPORT
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االسـتـثنـائـيـة للـفـريق الذي يـعـد احداهم
نافـسة عليه ويسـعى لتحقيق األطراف ا
البداية الناجحة لـكيال يتعرض للمشاكل
ــوسم الــفــنــيــة الـــتي اثــرت عــلـــيه في ا

األخير ليخرج وصيفا  .
ويقـول   عضـو اللـجنة الـفنـية في احتاد
الـكــرة  حـمـيــد  مـخـيف   فــريق اجلـويـة
ـواجـهـة الـيـوم عـبـر ـتـلك الـقـدرة في ا
مـجـمـوعـة العـب تـلـعب سـويـة من فـترة
قبل ان يضـاف لها  الالعب عـلي حصني
 قـبل ان يــنـهي مـعــسـكـره الــتـدريـبي في
هـم ان يعود تـركيا بـقيـادة باسم قـاسم ا
همـة  العـربية للـفريق ويـقوده في هـذه ا
درب بعد التي تمثل الـتحدي للجـوية وا
خـــســارة الـــلـــقـــاء االولى ويـــعــول عـــلى
مـجــمـوعــة  الالعـبــ ومـهـاراتــهم حـيث
ؤثرة التـي تدرك  اهمية تقد االسماء ا
ــســتــوى  في مــهــمــة يــجب ان الــلــعب ا
ـمكـن حتقـيقه بـشعـار البـديل عن الـفوز ا
من خالل   تـقـد االداء والـلعب بـتـركـيز
ــدرب قـد جـهـز الالعـبـ بـعـدمـا يـكـون ا
لــلــدفــاع عـن فــريق في مــبـــاراة صــعــبــة
بـعدمـا  نـقلـها الى مـلـعب اخر  بـعشب
صـناعي وقـد يشـكل صـعوبـة امام تـقد

. طلوب من الالعب االداء  ا
درب ـعـسـكـر وتـصـريـحـات ا من خـالل ا
أجد الـفريق مـركز عـلى حسم االمور ألنه
ر في أفضل حال خالل فريق متمرس و
وسم األخيريـن حتى انه استمر منذ ا
ونهاية الدوري ويـعلم الالعب ان الفوز
ســيـــدعم جــهــود الــلــعب امــام اجلــزيــرة
األردني الــشـــهــر احلـــالي وقـــبــــــــــلـــهــا
الـدخــــــــــــول في صـراع الـدوري   الـذي
ســيـــــــــــنــطـــلق مــنـــتــصـــــــف الـــشــهــر
احلـــــــــالي لكـن االول ان يتـمك الـفري ن
ـهـمـة من الـعــــــــــودة بـالـنــتـــــــــــيـجـة ا
لـــــكـي يـــــدخــــــــــــل في مـــــنــــــافـــــســـــات
االحتـــــــــاد االســيــوي والــدوري احملــلي

باحلالة االفضل.
واتمنى ان  يواصل اجلـوية رحلته ليس
بـالبـطولـة العـربيـة بل في األسيـوية وان
يـكون الـطـرف القـوي في الـدوري احمللي
ـسـابـقـات  جـميـعه ألنه كـمـا عـودنـا في ا
ــتــلك كل مــقــومـات الــفــريق  وتــعـززت
حــالـــة االنــســجــام بــ الالعــبــ الــذين
ـردود الــكـبـيـر  ومـا واصـلـوا يــقـدمـون ا
حـصـل امـام احتـاد الـعاصـمـة فـي الـلـقاء
ــــــــــــــكن ان االول مــــــجـــــــرد كــــــبـــــوة 
يــتــجـاوزهــا البل قــادر عـلــيــهـا  وتــقـد
ـباراة ـهـمـة جلمـهـوره الـذي سيـتـابع ا ا
صـلــــــــحـة فريـقهم واالمل في ان تـأتي 
الـــــــــذي ال يــــــــنـــــــــقـــــــــصـه شيء  والزال
مــنـافــســــــــــــا قــويــا  وسـبـق وان حـقق
اكـثــر من مـنــجـز  في االوقــات الـصــعـبـة
ــــــــــــتــابع لــلــفــريق يــراه تــغــيــر في وا
ـتـلـكه من العـب ـا  ـواسم االخـيـرة   ا
ــــــــــدرب ويـــــــــــعـول علـيـها وجـهـود ا
بـاراة القوية واللـعب بتركيز في تقد ا
بـــــــــعـد اجلـاهـزيــة الـتي مـرت من خالل

معســـــــــكر تركيا
ــثل الــعــراق الــثــاني ونــأمل ان يــقــدم 
ـطـلوب فـريق الـنـفـــــــــط الـنــــــــتـيـجـة ا
امـــام الــصـــــــــــفــاقـــسي الــتـــونــسي في
الـثالثــ من الـشــهــــــر احلـالي وتــظـهـر
مـــــهـــــمـــــتـــــــــه اقـل صـــــعـــــــــــوبـــــة من
اجلـــــــــويـة الـذي اجده عـازمـا عـلى قـهر

اصحاب االرض.

ستوى الـذي يليق بالفريق الذي تقد ا
يتطلب منه.

باراة أهميـة  حتقيق الـنتيجـة في هذه ا
وتام االنتقال للدور القادم  النعكاسها
عـلى مـباراة الـفـريق في الثـامن عـشر من
الـشهـر اجلاري  عـندمـا يحل ضـيفـا على
اجلـزيـرة االردني في نهـائي غـربي اسـيا
ـــنــجــز  وحتــقــيق ومـــهم ان   يــعــود بــا
ـقبل في الـثاني األفـضلـيـة  امام الـلقـاء ا
عشـر من الشهـر القادم في كـربالء  عبور
مـبــاراة الـذهــاب يـعــد احـد اهم احلــلـول
لالنـتـقـال لنـهـائي الـبطـولـة  والـدفاع عن
الـلقب الـثالث  هـكذا سـتكـون انعـكاسات
نتـيجة مـباراة اليـوم  لتي حتتـاج اللعب
بحذر شديـد  بعدما قدم احتـاد العاصمة
مـــبـــاراة مــهـــمــة  جنـح في الـــدخــول من
الــثــغــرات الــدفـاعــيــة  عــبــر الـتــوغل من
اجلــانـبــ واخــتــراق الـدفــاع الــذي كـان
تلك  أصحاب األرض عدد سلبيا   كما 
ـهـاريـ  كـمـا شـاهـدناهم من الـالعبـ ا
في  تقد الـوضع الهجـومي  الذي اثمر
عـن حتـــقــــيق الــــفـــوز الــــذي  مـــنــــحـــهم
االريحية حل خوض مباراة اليوم التي
سـيـلـعــبه في ظـروف مـنــاسـبـة من حـيث
اجلــو واألرضــيـة واجلــمــهــور   وفــائـدة
ـبـاراة االولى  الــتي  قـربـته كــثـيـرا من ا
االنـتقـال لـلدور الـقادم  عـلى بـعد اقل من
ـشـاركة اجلـوية خـطوة  وقـد تـضع حدا 
الذي يدرك طـبيعة االمور الـتي  ال تخلوا
من الـصـعوبـة   ويـعـول على  اخـتـيارات
ـدرب في وضع التـشـكيـلـة القـادرة على ا

حلحلة االمور وحتقيق  احلسم
ـمتاز قبل الـدخول في مـسابقـة الدوري ا
التي تنـطلق في منتـصف الشهر اجلاري
عـــنـــدمــــا يـــواجه فــــريق الـــصــــنـــاعـــات
الكهربـائية وهو الـباحث عن اللقب الذي
همـة الثالثة ذهب للغـر الزوراء وهي ا
الــتي تـواجه الـفــريق والـصـراع من اجل
ـــــهــــمــــة الـــــلــــقـب الن الــــدوري يـــــعــــد ا

الـعـراقي لـلـمرة قـبل االخـيـرة الـتي امنت
ــذكــورة وبـــطل لالحتــاد ـــشــاركـــة ا له ا
ـبـاريـات االســيـوي مـرتـ وتـمـرس في ا
الـدولـيـة والقـويـة ومـطالب بـرد االعـتـبار
في الـعـودة بـالـنــتـيـجـة االيـجـابـيـة الـتي
يـنتـظـرها الـشارع الـريـاضي امام فـرصة
حتـقـيق الفـوز الـقادر عـلى صـنعه بـشرط
تــقــد االداء الــعـالـي والـلــعب بــتــركــيـز
والــتـعــامل مع الــفـرص وصــنـعــهـا عــبـر
جــهــود الالعــبـ الــتي يــأمل ان تــظــهـر

بأفضل حال.
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عـبـور الـفـريق اجلـزائـري يـعـني حتـقـيق
خطـوة كبـيرة عـلى طريق االنـتقـال للدور
الـقـادم واالمـل في الـبــقـاء بـعــد أكـثـر في
ـنـافـسـة ويـعـول عـلى الـعـنـاصـر دائـرة ا
ـؤثرة الـتي سـبق وانقـذت   الـفريق في ا
ـنـتخب أكـثـر من مـنـاسبـة حـيث العـبي ا
الــوطــنـي واهــمــيــة تــأثــيــرهم في حــسم
ة الـسـابـقة النـتـيـجـة ومحـو اثـار الـهـز

اخمليبة.
أهـمــيـة مـعـاجلــة األخـطـاء الـفــنـيـة الـتي
رافقت مبـاراة كربالء   وما ادت للـنتيجة
ـكن تداركـها من خـالل خبرة اخمليـبة و
نـتخب ـدرب التي تـعززت عـبـر قيـادة ا ا
الوطـني وجناحه رسـميا وجتـريبا خالل
فـتـرة عــمـله الـتي ظـهــرت مـقـبـولـة وكـان
ـــنـــتــخب ـــكن ان يـــســتـــمــر ويـــقــود ا
ـقـبل لكن لـنـهائـيـات اسيـا مطـلع الـعام ا
كـان راي لالحتــاد في امـتــصـاص نــقـمـة
الـشـارع عـلى عـمل االحتـاد بـعـد اخلروج
ـر من تـصـفـيـات كاس الـعـالم وبـإمـكان ا
هـمة على عـاتقه وقيادة قاسم ان يـأخذ ا

طلوبة. نتخب باحلالة ا ا
كما سيكون إمام فرصة مهمة في حتقيق
اجنـــاز شـــخـــصي عـــربـي له ولـــلـــفـــريق
الـــــبـــــاحـث عن أول لـــــقـب عـــــربي امـــــام
ـهـمة عـنـاصـره التي عـلـيهـا ان تـتـحمل ا
كــمـا يـجب من خالل الــدفع بـاألمـور عـبـر

ــســتــوى وجنح في خــطف لــعب وقــدم ا
الــنـتـيـجــة الـتي تـمــنـحه  األفـضــلـيـة في
حـسم االمـور  عـنـدمـا سـيـلـعب بـخـيـاري
الـفـوز والـتـعــادل  في اجـواء لـعب تـبـدو
ـبــاراة الى مـلـعب امـنــهـا  عـنـدمــا نـقل ا
عمـر حمـادي   ذي العـشب الصـناعي  ما
زاد مـن مــخـــاوف الـالعـــبــ  الـــذيـن قــد
يتـعرضون لإلصـابة  في امر غـير متوقع
قـبل ان يـؤثـر عـلى طـبـيـعـة االداء  الـفني
لـلــفــريق الــذي اســتــعـد بــشــكل مــقــبـول
للـمـباراة بـعـد اقـامة مـعـسـكرا في تـركـيا
ذكورة والبحث يشمل االعداد للـمباراة ا
عن حسم االمور في مهمة ال تظهر سهله
  امــام ظـروف الـلـعب الــتي تالعب فـيـهـا
اهل الـعاصـمة الـذين كان عـليهـم   تام
ـــطــلـــوب ولـــيس الــبـــحث عن ــلـــعب ا ا
النتـيجة الـتي يفتـرض ان تأتي عبر اداء
الالعبـ   وليـس بالطـريقـة  التي  زادت
من مــــخـــاوف اجلــــويــــة  في ان يــــكـــون
لـلـمــلـعب الـتـأثـيـر الــسـلـبي  امـام مـهـمـة

حاسمة  وفاصلة.
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اجلوية يبحث على مـواصلة رحلته نحو
االنتـقال الى الدور الـقادم والـتخلص من
ـــذكــورة الــتي تــشــكل ــبــاراة ا عــقــبــة ا
ـطالـبون في ـدرب ا الـتحـدي لالعـب وا
تقـد العمل الـفني لتـام النـتيجـة عبر
خـطــوط الـلـعب الــتي تـلـعب ســويـة مـنـذ
أكـثــر من ثالثـة مــواسم    قـبـل ان يـعـود
ـدرب للفـريق في حالة تـفاهم ب نفس ا
اطـرافه الـتي تـعي مـسـؤولـيـة الـدفاع عن
ـتــلك ـهــمــة وســمــعــة الــفــريق الــذي  ا
عـنـاصـر قـادرة على صـنع الـنـتيـجـة عـبر
انسجامها ومهارتها الفنية العالية التي

عكستها في أكثر من مناسبة.
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ســيـكــون فــريق اجلـويــة امــام االخـتــبـار
احلقيقي واهمية تقد االداء الذي يليق
به ويــعـــكس ســمـــعــتـه كــبــطـل لــلــدوري
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تتجه األنـظار اليوم لـلعاصمـة اجلزائرية
حـيث  اللـقـاء احلاسم بـ الـقوة اجلـوية
واحتــاد الــعـاصــمـة  والــتي يــريــد فـيــهـا
الصـقور التـحليق  عـاليا  وحتـقيق رغبة
انصاره الـذين ينتـظرون  ان تأتي االمور
كما يـشتهون في ان يـكون فريقـهم  ملبيا
 لـرغـبـاهم وعـنـد حـسن ظن الـكل   في ان
ــردود الــفــنـي  وتــخــطي عــقــبــة يــقــدم ا
ـهمـة الصـعبـة  وانقاذ أصـحاب األرض ا
ـنـجـز مـشـاركـتـه الـعـربـيـة في حتــقـيق  ا
وسط تـرقـب الـشـارع الـريـاضي من خالل
ـذكـورة قبل ـثـلهم االول في الـبـطـولة ا
ان يأتـي الدور عـلى النـفط الذي سـيذهب
الى تـــونس نـــهـــايـــة الــشـــهـــر اجلـــاريــة
ـواجـهـة الـصـفـاقـسي الـتـونـسي بـعـدمـا
تعادال في اللقـاء االول الذي جرى باربيل
وفـوت الــنـفط فــرصـة الــتـقــدم في الـوقت

القاتل
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يكون فريق القوة اجلوية قد وصل مساء
االربـــعــاء الـى الــعـــاصـــمــة اجلـــزائـــريــة
خلوض مبـاراة الذهاب امـام فريق احتاد
العاصمة اجلزائـري ضمن بطولة االندية
الـعـربيـة لألبـطـال قادمًـا من تـركـيا وذلك
ـضيـف في إياب دور القـاة ا اسـتـعـدادًا 

الـ  32من البطولة العربية لألندية
وأنـهى الـفــريق مـعـسـكــره الـتـدريـبي في
دة  6أيام وشـهد تـركيـا والـذي استـمـر 
. مـهم ان يـكون خـوض مـبـاراتـ وديـتـ
ـدرب قـد وقف عـلى االمـور بـشـكل جـلي ا
ــقـبـلـة من اجل الـدخـول فـي مـشـاركـاته ا

واهمها في الشهر احلالي
وشـمـلت بـعـثـة القـوة اجلـويـة تـواجد كل
من: فــهــد طــالب وأمــجــد رحــيم وســامح
ســعــيــد وأحــمــد عــبــد الــرضــا وحــســ
مــحـــسن وســـعــد نـــاطق وعـــلي بـــهــجت
ومـصـطـفـى مـحـمـد مــعن وزاهـر مـيـداني
وفـــهـــد كــــر وكـــرار عـــلـي بـــري وعـــلي
حصني ومحمد قـاسم ومحمد علي عبود
وكـرار نـبـيل وأحـمد عـبـد األمـيـر وصالح
ســديــر وحــمــادي أحــمـد وأمــجــد راضي

وعماد محسن وعلي يوسف.
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ويــأمل جــمــهــور اجلــويــة في ان يــحــقق
ـطـلـوبة الـتـي تأهـله فـريـقـهم الـنـتـيـجـة ا
لالنـتقـال لـلدور  16 عـنـدما يـتـحـتم على
الفـريق اللـعب بشـعار ال خيـار غيـر الفوز
وبــفــارق هـــدفــ لــكـي يــضــمـن الــتــأهل
والبديل إمامه غير ذلك في مهمة ال تظهر
سـهـلـة لـكـنـها لـيـست مـسـتـحـيـلـة بـعـدما
ـوقف الــصـعب وامـام وضـع نـفـسه فـي ا
مــفـتـرق طـريق في اخلـروج من الـبـطـولـة
اذا مـا فـشـل في حتـقـيق الــنـتـيــجـة الـتي
حتـتم عـلى عـنـاصره تـقـد االداء الـقوي
وصنع الـفارق واسـتغـالل الفـرص غ عبر
ـدرب طـريــقـة الـلـعـب الـتي سـيــحـددهـا ا
بــاسم قـاسم في اول ظـهــور له مع فـريـقه
همة  من زميله القد اجليد بعد تسلم ا
راضي شـنـيشـل الذي تـركـها اثـر خـسارة
اجلــويـة في الـلــقـاء االول الـذي جـرى في
ناسبة كربالء بهدف رغم ظروف اللعب ا
 حـــيث عــامــلي االرض واكـــبــر جــمــهــور
ـذكـور قـبل ان يـخـيب يـحـضـر لـلمـلـعب ا
امال جـمهـوره الذي  حرص عـلى متـابعة
بـاراة  الـتي جرت  في اجـواء حارة  لم ا
يستغلها عندما شكى  االشقاء منها لكنه
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كـشف عـضـو الـهـيـئـة اإلداريـة لـنادي
الـشــرطـة حتــسـ الـيــاسـري سـبب
اســـتــدعــاء االحتـــاد الــعـــراقي لــكــرة
ـنـتـقل الـقـدم لالعب سـيف سـلـمـان ا

حديثاً لنادي الطلبة.
وقال الياسـري إن "سيف سلمان وقع
ـوسم عـلـى عـقـد مع نــادي الـشــرطـة 
واحـــد قـــبل عـــامـــ وأثــنـــاء فـــتــرة
اإلعــــــــداد طـــــــلـب الـالعـب من اإلدارة

طــالــبــنــا الالعـب بـأن يــأتـي بــكــتـاب
االستـغنـاء لكـنه كان يـؤجل األمر ب

فترة وأخرى".
وأضـاف أن "سـلـمـان طـالـبـنـا بـكـتاب
يــؤكـد انــتــقــالـه لــلـشــرطــة لــيــطــالب
االحتاد السعـودي بكتاب االسـتغناء
ستشار القانوني للنادي رفض لكن ا
كـن أن نوقع مع العب ال ذلك ألنه ال 

لك كتاب استغناء دولي".
وبــ أن "نـــادي االحتــاد رفـض مــنح

سلـمان بـطاقـة االستـغنـاء ألنه كانت
هـــــنــــاك دعــــوى بـــــ الالعب وإدارة
ــثل الــفـــريق الــســعــودي لـــذلك لم 
بلغ في سلمان فريق الشرطة وبقي ا

ذمته".
وتـــابع "بـــعـــد ذلـك أنـــهى ســـلـــمـــان
مــتــعــلــقــاته مـع االحتــاد الــســعـودي
الـية والغريب واستلم مـستحـقاته ا
ستحقاته في األمر أنه بعد استالمه 
لم يسـدد مـبلغ الـ  50 ملـيون إلدارة
الشـرطة ومن ثم وقع لـنادي الـسويق
العـماني ومن ثم عاد للقوة اجلوية".
وأكـــــــــــــد بـــالـــقــــول "حـــ وقـــــــع
لـلــقـوة اجلـويـة اتــصل بـنـا نــــــــائب
رئـيـس الـهـيــئـة اإلداريـة الــعــــــــمـيـد
وليـد الزيـــــــدي وأبـلغـنا بأن الـدفعة
األولى من عقد سـلمان سـتدفع لنادي
الـــشــرطــة كي يـــنــهي مــا بـــذمــته من

ديون".
وأكمل "قبل ان يتـسلم الدفعة األولى
أصـبــحت هـنـاك خالفــات بـيـنه وبـ
ـدرب راضي شنـيـشل لـذلك فـسخت ا
اإلدارة عـقـدهـا مع الالعب وابـلـغـتـنـا
ا اتفقت بأنها لن تستطيع االلتزام 
علـيه مع إدارة الشـرطة ألننـا فسـخنا
عــقــد الالعب ولـن يــتـســلـم أي دفــعـة

مالية".
واختتم حديثه بالقول "إدارة الطلبة
لم تتـصل بـإدارة الشـرطة بـالرغم من
أن اجلمـيع يـعلـم بأن سـلـمان مـديون
بلغ مالي إلدارة الشرطة" مبيناً أن
"ســـلــــمــــان في كــــشـــوفــــات االحتـــاد
ـثل أي الـعــراقي لن يــسـتـطــيع أن 
نــــادي مــــا لم يـــســــدد مــــبـــلغ الـ 50

مليون إلدارة الشرطة".
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وأشــــــــــار إلى أن الـفــــــــــريق جــدد عــقــود عـــــــــدد من الالعــبـ
آخـرهم الـدولي قتــــــــيـبـة عـبـد الــــــلـه وبدأ حتـضـيـراته لـلـموسم

قبل. ا
يشـار إلى أن قائمـة النفط تضم كل مـن قتيبـة عبد الـله وعلي مؤيد
وعـلي حـا وعـلي عـبـد الـله وكـرار جـاسم وحـسـ حـسن ورشـيد

عماد وعبد اإلله مجيد وخالد حسن.

برغم اهمـية الصـحافة من خالل دورهـا احليوي في تـوثيق وارشفة
االحـداث الـريــاضي فـان تــوثـيق الـصــحف واسـتــعـراض تـاريــخـهـا
هم ـنـاسبـة إلبراز الـدور احليـوي وا ـهام ا الـزاخر ايـضا يـعد من ا
لـلــصـحــافــة وركـائــزهـا من خـالل الـعــنـاوين الــتي صــدرت من تـلك
ن وقفوا وراء تلك الصحف الصحف واسماء الـرواد الصحفيـ 
والتي تمتلك كل صحيفة من هذه الصحف حكايات ومحطات مهمة
أبـرزهـا بـشـكل واقـعي تـاريخ الـصـحافـة واالبـرز تـخـصـصـهـا حيث
نالت الصحافة الرياضية العـراقي موقعا مهما من تاريخ الصحافة

ككل..
ـهــمـة بـ يـدي اصــدار جـديـد وضـعه الــدكـتـور عـمـار سـقت هـذه ا
طاهر بعنوان الصحافة الرياضية في العراق تاريخ طويل ومحطات
طبـوعات الرياضية العراقية التي صدر مضيئة حيث يوجز تاريخ ا
عـددها االول مـن عام  1922لـيـنـهي مـسـيـرة اسـتـعـراضه عـنـد عام

ئات من العناوين الرياضية والتي  2003 حيث بعدها برزت ا
ـا تـوقــفت عـنــد حـدود االجنـازات الــريـاضــيـة واالحــداث الـتي لــطـا

دن العراقية.. العب والقاعات في مختلف ا شهدتها ا
برزت جهود صـحفية كثـيرة لترصـد وحتلل اجلهود الصـحفية التي
ـيدان الـصحـافة الـرياضـية السـيمـا في استـذكار يوم تخـصصت 
 22تشرين الثاني من عام  1922ومن خالله صدر العدد االول من
طبـوعة الرياضـية العـراقية االولى التي حـملت اسم مجـلة االلعاب ا
ي العراقي مـحاولة من احملاوالت الرياضيـة وكانت بحـسب األكاد
الـفرديـة الـتي لم يـقدر لـها ان تـسـتمـر او تـتواصل اذ كـانت تـتوقف
بـعد صـدور بضـعة اعـداد منـها عـند مـواجهـتهـا ألبسط الـصعـوبات

التي تعيق مسيرتها او لفتور همة وحماس اصحابها..
ومن خالل الـعـقـود الثـمـانـية الـتي مـر بـهـا  الكـاتب  ادرك ان حـقـبة
ـطـبوعـات الريـاضيـة اذ ذكر في الـستـينـيـات كانت مـرحلـة ازدهار ا
مــقــدمــة الـــكــتــاب  انــهــا شــهــدت صــدور  الــعــديــد من  الــصــحف
الرياضية بـصورة منتظمـة  حيث استمر صدور  بـعضها بالصدور
حـتى عـام  1971كـمــا  لم يـنــكـر ان حـقــبـة الــثـمــانـيـنــات كـانت هي
االخـرى مرحـلـة انتـعاش لـلـصحـافـة الريـاضيـة فـخاللهـا  صدر في
العراق اكثر من صحيفة في هذا التوقيت  لكنها ما لبثت ان تأثرت
بحـقبـة التـسعـينيـات التي شـهدت فـرض احلصـار االقتـصادي على
عــمـوم الــبالد ..وبــحـسـب طـاهــر  فــان كـتــابه  يــسـتــعــرض  ويـوثق
صـحف ومـجـالت  ضـحت ضـمن اسـفـار الـتـاريخ  لـتـعـكس الـواقع
ـدة قرنا كامال  شهد هني والرياضي  عـلى مر احلقب واالزمنة   ا

شاكل .. العديد من الصراعات  واالزمات وا
ــطـبــوعـات ــقـتــرنــة بـرصــد وحتـلــيل ا مــهـمــة الــتـوثــيق الــريـاضي ا
ـكن  حتــلـيـله من مــحـطـات االجنـاز الـريـاضـيــة  ال تـخـتـلـف  عـمـا 
الـريـاضي  فـكـمـا شـهـدت  فـتــرة الـسـتـيـنـيـات  ازدهـارا وانـتـعـاشـا
لـلــصـحـف الـريــاضـيــة  فـهـي ايـضــا انـعــكـست بـال شك في  ابـراز
االجنـازات الـرياضـيـة التي حـقـقهـا الـرياضـيـون ومازالت مـاثـلة في
بية التي حققها الرباع العراقي عبد الواحد الذاكرة  البرونزية االو
ـبيـاد مـنتـصف الـسـتيـنـات  فضال عـمـا حـققـته الـكرة عـزيـز  في او
العـراقيـة من توهج  بـرز في حقـبة الـثمـانيـنات من خالل مـشاركات
نتخبات في عدد من احملافل والبطوالت الرياضية وحتقيقه لنتائج ا
الفـتـة  انعـكـست بانـتـعاش الـصحـافـة الريـاضـية  الـتي  كـانت مرأة
عـاكـسـة لـهـذا الـتـوهج في صـفـوف مـنـتـخـبـات الـكـرة  والـتي بـرزت
الـعـديـد من اسـمـاء الكـتـاب والـنـقاد الـريـاضـيـ الذين تـوقـفـوا عـند
محطات تـميز الالعبـ وابرزوا اسمائـهم لترسخ بالـذاكرة فاقترنت
الـصـحـافـة الـريــاضـيـة بـكـونـهـا مـحـطـة اســهـمت  بـالـتـمـيـز والـتـألق
هم في التوثيق لتلك النتائج للمنتخبات العراقية فضال عن دورها ا
الــتي حــقـقــتـهــا  فـبــقــيــــت راسـخــة بـذاكـــــــرة الــقـراء الــعـراقــيـ
يـتــذكـرونـهـا كـلـمـا عـنت بـالـذاكـرة او مـر تـاريخ من تـواريخ االجنـاز

الذي حتقق ..
الكـتاب اجلـديد لألستـاذ الدكـتور عمـار طاهـر مبادرة مـهمـة تتوقف
عند الـواجهات الصـحفية الـتي لها من نـصيب االستذكـار والتوثيق
خملتلف الفعاليات الرياضية التي شهدتها سواء احملافل
الـدولـيــة اضـافـة لــلـمالعب الــعـراقـيــة وهي رسـالـة
لألجيال القادمة بشأن اسـتذكار قامات رياضية
اسهمت بـدورها احليـوي في رصد ومتـابعة كل
االحداث الـرياضـية الـتي جرت عـلى مر الـعقود

اضية. ا

WOÐdŽ WNł«u∫ يخوض نادي القوة اجلوية اليوم مواجهة عربية في اجلزائر

مــنــحه مــبــلغ من عــقــده بــقــيــمـة 50
مليون دينـار عراقي كي يجلب كتاب
االسـتغـنـاء الـدولي من نـادي االحتاد

السعودي".
وأوضح أن "إدارة الشـرطـة قدمت كل
ما تـسـتـطيع لـذلك وافـقت عـلى طلب
الالعب ومـنـحـته  50 مـلـيـون ديـنـار
وقبل تـسجـيل كشـوفات الالعـب في
احتـاد الـكـرة فــوجـئـنـا بـعـدم وجـود
استـغـناء دولي لـسـيف سلـمـان لذلك
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فـتـحت إدارة النـفط مفـاوضاتـها مع األمـريـكي تايـو لتـمثـيل فريق
متاز. السلة في الدوري ا

راحل وقال مدرب سـلة النفط خـالد يحيى إن إدارة الـنادي وصلت 
اريو مـتقـدمة في الـتفوض مـع تايو لـتعـويض غيـاب احملتـرف د

الذي انتقل إلى اللعب في أحد الدوريات األوربية.
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اعلـنت الهـيئـة االدارية لـنادي الزوراء
الــريــاضي أمـس الــســبت انــضــمــام
الـوافـد اجلـديـد لـفـريـقـهـا الـكــــــــروي

سامال سعيد للتدريبات.
 مشـيرة الى خـوض الفـريق مبـارات
وديتـ قـبل انطالق الـدوري الـعراقي
متاز للموسم اجلديد .2018-2019 ا
ــتـــحــدث بـــاسم االدارة عـــبــد وقـــال ا
الـرحــمن رشـيــد ان "فـريــقـنــا الـكـروي
ـــشــاركـــة الــقــادم عــاود تـــدريــبـــاته 
لـلـنــوارس سـامـال سـعــيـد حتـضـيـراً
النـطالق الـدوري في الــرابع عـشـر من

هذا الشهر".
واضــاف ان "فــريق الــزوراء ســيـلــعب
مبارات وديت قبل انطالق الدوري
امــام الـكــهــربـاء الــيــوم االحــد ونـفط

." الوسط يوم غدا االثن
ؤمـــــــل أن يبـدأ الزوراء حـملة ومن ا
واجـهـة احلــــــدود الدفـاع عن لـقـبه 
في اجلــــــولـــــة االولـى من الــــــــــدوري

متاز. ا

نادي الشرطة الرياضي
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جانب من تدريبات النوارس


