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مــوسم  كـاد ان يــطــيح بـطــمــوحـاته
حتى اللـحــــــــــظات األخـيرة قبل ان

ينقذ موسمه  في األخير.
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وتـــقـــام في الـــوقت نـــفـــسه مـــبــاراة
الـــصــــنــــاعــــات  وفــــريق احلــــســـ
ويــحــاول االول مـحــو اثــار خــسـارة
اجلـــويـــة والــــتـــوجه بــــقـــوة نـــحـــو
ــنــافــســة  من خالل مــا يــخــطط له ا
ــدرب عــلي عـطــــــــــيــة في جتــربـة ا
ــضي جــديـــدة مع الــفــريـق  الــذي 
مـــوســـمه الـــتـــالـي وكـــله امل في ان
يـــحــقق هــدف الــبـــقــاء بــعــد مــوسم
ـتلك مقـبول في كـل شيء  واصبح 
نافـسة  والتوجه مقومات الـلعب وا
ـــوسم احلـــالي  وحتـــقـــيق بـــقـــوة ا
رهـان البـقـاء مـوسم اخـر  في الوقت
الذي يضع فريق احلـس   اخلطوة
 في الــدوري بــعــد تــأجــيل مــبــاراته
ـاضي االولى  مع اجلــنــوب الــدور ا
ويعـتمد عـلى عنـاصره الشـابة  لدرء
ـــشـــاركــــة من الــــبـــدايـــة إخـــطــــار ا
ـهم  من والــتـعــرف عـلـى الـنــتـائـج ا
اجل حتقيق مشاركة  تتيح له البقاء
وسم االخير  وليس كما حصل في ا
وكــيف  حـلت عــمـلـيــة الـبــقـاء  وهـو
يـنـطـلق في مـوسم اخـر يـظـهـر أكـثـر

صعوبة .

يـــريــد الــتــوقـف في مــلــعـب الــزبــيــر
ومـحـاولـة قـهـر  اصـحـاب الـدار امام
بداية   ايجابيـة   يريد االنطالق بها
من البـصـرة  منه  خالل الـتـعامل مع
األمـــور بـــحـــذر وهـــو الـــذي  خـــســر
الـعديـد من مـبـاريات الـذهـاب  لكن ال
ــكن الــتـقــلـيـل من شـان مــشــاركـته
وقع السادس األخيرة عندما احتل ا
ـتوقع ولعب حتت ضـغط جـمهـوره ا
ان يــصـاحب  جــزء مــنه الى مــبـاراة

اليوم.
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وســـيــــكـــون الـــديــــوانـــيــــة في اولى
اخــتــبـارات مــلــعـبـه وبـ جــمــهـوره
واألمل في حتقيق الفوز على حساب
ضـيـفه اجلـنـوب  بعـدمـا عـاد بـنـقـطة
غــالــيــة مـن الــطالب قــبل ان يــجــهــز
ــواجـهـة الــيـوم عــبـر ظـروف نــفـسه 
ـنـاسـبــة  وسـيـكـــــــــون في الـلــعب ا
حـالـة تـأهب من اجل الـسـيـطرة عـلى
ـهــمـة  واحلـصـول عــلى الـكـرة  من ا
خالل مــــا ســــيــــقــــوم بـه الالعــــبــــ
واالعالن عـن الــــنـــــتـــــيـــــجـــــة االولى
ــــواجـــهــــة االمــــور بــــشــــكل جــــيـــد
وحتــــــــــــــقــــــيـق اخلـــــطــــــوة االولى
بــجــديــة   والــتــــــــــواجــد في مــوقع
مــهم مــنــذ الــبــــــــــدايــة لــلـدفــاع عن
مـشـوار  البـقـاء في مـقــــــــــعـده بـعد

وكــــان كال الــــفــــريـــقــــ قــــد دعــــمـــا
وسم صـفوفـهـما بالعـبـ انتـدبـوا ا

احلالي.
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ويـسـتـقبـل البـحـري  نـظـيـره الـنجف
وكـالهــمـــا بــنــقـــطــة واحـــدة  ويــأمل
حتقيق الـنتيجـة االيجابـية في بداية
ــشـــوار  عـــبـــر تـــكـــريس اجلـــهــود ا
وحتقيق الفوائد كاملة من مواجهات
اإليـاب الـتي سـيــلـعب مـبـاراة مـهـمـة
يــــحــــرص عــــلى تــــكــــريـس جــــهـــود
ه ـكن تـقد الالعـب في تـقـد ما 
من اداء  يـأخـذه لـلـفـوز الـذي يـبـحث
عــــنه عـــبـــر أجـــواء الــــلـــعب وفي ان
ـباراة تنـعكس ايـجابـا على  مـسار ا
واخلـــروج بـــكـــامل الـــعالمـــات إمــام
شـاركة  الـذي يعـتمد حتقـيق هدف ا
ـهـمـة  من عـلى  مـثل هـذه الـنـتـائج ا
خالل فـرض أسـلوب الـفـريق عـبـر ما
يـــقـــوم به الـالعـــبـــ  في تــــشـــكـــيل
اخلطـوة وحسم األمـور بكل اجلـهود
ـتــمـرس امــام  الـضــيف الـصــعب وا
ومحاولـة تعـويض تعـادله مع الكرخ
ـدرب قد في اللـقـاء األخيـر  ويـكون ا
اعـــاد تــــرتــــيب األوراق لــــلـــحــــد من
خطورة النـجف الذي يضم مـجموعة
العـبـ قـادة عـلى قـلب األمـور بـوجه
باراة  كما ال البحري  ألهمية نقاط ا

الفـرق استـفـادة من مبـاريات االرض
التي يـأمل  االنطالق بهـا عبـر بوابة
الــسـمــاوة عـنـدمــا سـيــلـعب بــشـعـار
البديل عن الفـوز الذي يبـدو مرشحا
له  وهـــو مـــنــتـــشـــيـــا بـــفــوزه عـــلى

الكهرباء. 
من جانبه بـإمكـان السمـاوة ان يقدم
األداء اجلـيـد وقـهـر أصـحاب االرض
لكـه من اوراق مهمة ومن خالل ا 
درب  لـلموسـم الثالث وجود نـفي  ا
 األعـــرف بــــاألمــــور الــــتي يــــســــعى
ـهــمـة ال تـبــدو سـهـلـة لــتـوظـيـفــهـا  
ـــشـــاكل عـــنــد وأكــثـــر مـــا يـــواجه ا
الـذهـاب  ويـدرك العـبـو الـفريـق ماذا
ــهـمــة من حـيث مــسـتـوى تــتـطـلب ا
األداء والـــلـــعب  وأهـــمـــيـــة احلـــسم
لتـدارك أي نتـيجـة اخرى غـير الـفوز
بــعـدمــا تــعـادل في الــلــقـاء االول مع
ـيـنــاء  ويـجـد نـفــسه إمـام حتـقـيق ا
رغـبــة جـمـهـوره في  الــعـودة بـكـامل
ـســتـوى الــعالمـات  عــنـدمــا يـقــدم ا
ــطـلــوب مـنه  وتــريـد عــنـاصـره ان ا
حتـــقـــيـق هـــدف  اجلـــولـــة   في اول
ــديــــــــــنــة والـتي انــطالقــة خـارج ا
حتـــظى بـــاهــتـــــــــــمـــام  جــمـــهــوره
تلـهف لها  من خالل مـا سيقوم به ا
العبـو الفـريق وسط جمـهور ومـلعب
بـاتــا يـشـكالن الــتـحـدي  لــلـضـيـوف

وأهـمـيـة الـتـعامـل اجلدي مـع األمور
الــتـي  حتــتــاج الى الــتـــنــســيق  في
مــهــمــة الــفــريـقــ الــلــذين يــعــرفـان
ـتلك بـعضـهـمـا البـعض  وكالهـمـا 
الالعـبـ الـشــبـاب  عـنـدمـا سـيـعـمل
أوالد الـــعــاصـــمـــة الحــتـــواء األمــور
وتــعــويض نـتــيــجــة الـبــحــري الـتي
لعبه. تشبه اخلسارة  ألنها جرت 
ويــــحــــاول حتــــقـــــيق الــــفــــوز األول
والعودة الى سكة النتائج االيجابية
الـــتي يـــعـــول فـــيـــهــا عـــلـى جـــهــود
الالعب التي مـهم ان تظهر في اول
مــهـمـة خــارج الـعـاصــمـة الــتي تـعـد
االختـبار احلـقيـقي للـفريـق رغم ان

الترشيحات تنصب للوسط.
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 ويشهد مـلعب الكرخ مواجـهة مهمة
ــــيــــنـــاء بــــ اصــــحــــاب االرض وا
البصري وكالهما بنقطة عندما  عاد
ـيـناء الـكـرخ بـتـعـادل من الـنـجف وا
من الــســمــاوة  مـا يــضــعـهــمــا امـام
الـلـعب بـقـوة وتـركـيـز والـتـعـامل مع
االمــور  بـــحـــرص شـــديـــد  ســـعـــيــا
لـتحـقـيق الـنتـيـجـة االيجـابـيـة  التي
يـنـاء ومحـاولـة الظـهور يـهتم بـهـا ا
حتت أضــواء الـعـاصــمـة بـعــد فـتـرة
غياب  يأمل في جتاوزها عبر جهود
ـدينـة الوالدة عنـاصره اغـلـبهم من ا
وحتـديــد الـبـدايــات عـبـر  الـنــتـيـجـة
ـطلـوبـة  للـمـرور بشـكل اسـهل قبل ا
ان تــتــعــقــد االمــور  من قــبل الــكـرخ
الـــذي ال يـــريـــد الــتـــفـــريـط بـــنـــقــاط
مـبــاريـات مـلـعــبه  في اول ظـهـور له

بعد العودة  لنقعده. 
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 ويـبدا نـفط مـيـسان  اولى مـبـاريات
عقر الدار عندما يستضيف السماوة
وكـله امل  حتـقــيق الـنـتـيـجـة االولى
عـلى طـريق  االســتـفـادة من مـديـنـته
ـوسم االخـيـر بـعـدمـا وكـمـا قـام به ا
جمع الكـثير من الـنقاط الـتي منحته
وقع العاشر قبل  ان يخوض  لقاء ا
عـنـويـة الـعـالـية الـيـوم في احلـالـة ا
اثر الـفوز على الـكهـرباء   وتـسجيل
ول ثالث  نقاط  يسعى الى تعزيزها
في حتقـيق النـتيـجة االيـجابـية على
الــضــيــوف  بــفــضل عــامــلي االرض
واجلـــمــهــور وهــو يــجـــد في نــفــسه
اجلـاهـزيـة الـكـامـلـة في الـتـعـامل مع
واجهات التي يقر مردود مثل هذه ا
ـدرب احـمــد دحـام بـعـد أهـمــيـتـهــا ا
مــوسم نــاجـح بـكـل مــعــنى الــكــلــمـة
بــــوقـت عــــدي ابـــراهــــيـم الـــذي ادار
االمــور  عـلى أفــضل مــا يـرام  خالل

فترة عمله.
مـيـسـان   يــكـون مـسـتـعـد لـلـتـصـدي
لــلــمـــهــمـــة بــأعـــلى درجــات الـــلــعب
طلوبة والتفوق وحتقـيق النتيجـة ا
الثـانيـة   للسـير بـاالجتاه الـصحيح
كـــمــــا كـــان احلـــال عــــلـــيـه في اخـــر
مــشــاركــة حــقـق فـيــهــا الــكــثــيــر من
الــفــوائــد وهــو من بــ احـد أفــضل
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هم ـبيـة الوطنـية الـعراقـية الـدكتور فـرقد عـبد اجلـبار بـاإلجناز ا سـاعد لـلجـنة االو اشـاد االم الـعام ا
الـذي حقـقته الـطائـرة العـراقيـة في منـافسـات بطـولـة التـحدي االسـيوي الـتي توج بـها مـنتـخبـنا الـوطني

بلقبها للمرة اولى بتاريخ العراق.
وقال عبـد اجلبـار خالل استـقبـاله لوفـد منـتخب كـرة الطـائرة في مـطار بغـداد الدولي أمـس االحد عقب
باريات التي خاضها في ستويات في جمـيع ا نتخب الوطني ظـهر بأفضل ا عودته من سريـالنكا ان ا
بـاراة النـهـائيـة بثالثـة اشواط الـبطـولة الـقاريـة وتـوج االداء الرائع بـتفـوقه عـلى منـتخب الـسـعوديـة في ا
مـقـابل شوطـ  من جـانـبه ثـمن رئـيس احتـاد الـكرة الـطـائـرة مـناف فـاضل واجلـهـاز الـفـني والالعـب

بادرة الطيبة. بية الوطنية العراقية على حسن االستقبال وا اللجنة االو
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استـأثرت ورقتـا الصحـافة النـسوية
ــراسـلــ الـشـبــاب عـلى أهــتـمـام وا
الـكــونــغـرس اآلســيـوي لــلــصـحــافـة
الـريــاضـيـة  21عـلى مـدى يـومـ من
االجـتـمـاعـات والـفـعـالـيـات الـنـوعـية
ركـزة الـتي ضيـفهـا فنـدق الريـتز وا
حافـظة جدة  وأخـتتمت كارلتـون 
أمس األحـد بحـضـور الدكـتـور رجاء
الـــــله الــــســـــلــــمي رئـــــيس االحتــــاد
الـــــســـــعـــــودي لـإلعالم الـــــريـــــاضي
واألردني مـحـمـد جـمـيل عـبـد الـقـادر
رئــيس االحتـاد الـعــربي لـلــصـحـافـة
ــيـة الــريــاضــيــة وشــخــصــيــات عــا
يــتــقــدّمــهم جــيــاني مــيــرلــو رئــيس
االحتاد الدولي للـصحافة الـرياضية
والــبـارغـويــاني غـابـريــيل كـازيـنـاف
رئـيس االحتـاد األمـريكي لـلـصـحـافة
الرياضيـة والنيجـيري ميتشل أوبي

رئـيس االحتـاد األفـريـقي لـلـصـحـافة
ـــثــلــون الــريـــاضــيــة و 75عـــضــواً 
احتادات اإلعالم الرياضي في آسيا.
وشـهــد مـؤتــمـر جــدة حـلــقـة نــقـاش
مــــهـــمـــة حــــول مـــســـتــــقـــبل اإلعالم
الـريـاضي في الـقـارة اآلسـيـويـة قـدم
الـيزي أحـمد خـواري عيسى  لهـا ا
وشــارك في احلـلـقــة جـيـانـي مـيـرلـو
رئــيس االحتــاد الـدولي لــلــصـحــافـة
الـرياضـيـة والـكوري اجلـنـوبي هيي
دون جـــونغ والــــســـعــــودي د.تـــركي
الـعواد خـرجـوا بحـصيـلـة وافرة من
االسبـاب التي تـعرقل دور الـصحفي
الــريـــاضي في أداء مــهــمــته  وكــان
ارسي أبرز ما أثيـر في احللقة أن 
ستمرة تغيرات ا هنة يواجهون ا ا
ـعــلـومـات إذ أن فـي تـكــنـولــوجـيــا ا
أغـلـبهم مـازال يـحـبـوا في عـمله ولم
يــعـــد يـــقــاوم احلـــداثــة فـي وســائل

تعـدّدة إال بعد مرور فترة االتصال ا
ــعــلــومــة طــويــلـــة لــلــوصــول الـى ا
ـدى صالح البـيئة ألسبـاب تتـعلّق 
ـتـاحـة وحـريـة الـكـتـابـة واالجـهـزة ا
واســـتـــقاللـــيـــة الــفـــكـــر  ودون ذلك
ســيــبــقى اإلعـالم الـريــاضـي يـعــاني

دون حل.
 ثم نـاقشـت أربع صحـفـيـات ورقـــــة
عمــل الصحافـة النســـــوية وهــــــن
(الـكــيـنــيـة إيــفـلــ واتـا والــهـنــديـة
هازاريـكا بـارذانا والصـينـية تـايبيه
هاي لون تشي واألردنية هبة صباغ
ا محمد  وعدّت ) وقدمت الورقة د
تـــلك الـــورقـــة من أهم اهـــتـــمـــامــات
االحتـــاد اآلســيـــوي الــذي أكـــد عــلى
لـســان رئــيـسـه سـطــام الــســهـلي أن
ـضاعـفة اجلـهود من االحتاد مـاضٍ 
أجـل إقــامـة أكــثــر مـن ورشـة تــعــنى
ـرحـلـة بــالـصـحـافــة الـنـسـويــة في ا

ـــشــاركــات ــقـــبــلـــة  حــيث روت ا ا
قـصـصـهن في بـدايـات ولـوج الـعـمل
هـني وكيف واجـهن مصـاعب جمة ا
استطـعن من خالل اإلرادة والتحدي
ـؤســسـات اإلعالمـيـة جتـاوز ودعم ا
شوار بنجاح. العوائق ومواصلة ا
ويبقى رهان االحتاد اآلسيوي دائماً
ـــواصــلــة عــلـى روحــيـــة الــشـــبــاب 
الـطـمـوحـات وتـعـشـيـقـهـا في خـدمـة
الصحـافة الريـاضية في الـقارة وقد
الـيـزي محـمد سـلّط الصـحـفيـون ( ا
عـدنــان والــتـايــوانــيـة لــو كــوان يـو
والـبـاكـسـتـاني حـنـيف الـله) الـضوء
عــــلـى جتــــاربــــهم اخلــــاصــــة الــــتي
اوجـزوهــا بــعــروض الـفــيــديــوهـات
ــصـــاحـــبــة الحـــاديــثـــهم  وأشــاد ا
ـهم ـا رأوه  و تــكـر احلـضــور 
يدالـيات االحتاد سعـياً من األخير
عــلى دعم الــشـبــاب وتــوفـيــر أفـضل

أجواء اإلبداع لهم.
وشــكـــر رئـــيس االحتـــاد اآلســـيــوي
للصـحافة الريـاضية سطـام السهلي
ــمـــلـــكــة الـــعـــربــيـــة الـــســعـــوديــة ا
لتضـييفـها الكـونغرس  ? 21 متمـنياً
لـــلـــزمـالء الـــســـعـــوديـــ الـــنـــجــاح
والسـؤدد في أداء رسـالتـهم  مـثنـياً
عــــلـى حــــضـــور  29دولــــة عــــربــــيـــة
وآســيــويــة لـلــكــونــغـرس  وآمالً أن
يكـون عام  2019 متـميّـزاً على مـنوال
مـا خــطـاه االحتـاد مـنــذ انـبـثـاقه في
تـشــــــــرين األول  2017 لـلــمـحــافـظـة
على وحـدة الصـحافـة الريـاضية في

آسيا.
يذكـر أن الزمـيل إياد الـصاحلي مثل
الـعـراق في الـكـونـغرس  21 بـصـفته
ـكتب التنـفيذي لالحتاد عضواً في ا
اآلســيــوي لـلــصــحــافــة الــريــاضــيـة
ثالً عن االحتـاد العراقي لإلعالم و
الريـاضي بـعد تـعـذر وصول الـزميل
عــدنـان لــفــتــة لــعــدم حـصــوله عــلى

الفيزة. ثل الصحافة الرياضية الكونغرس االسيوي اياد الصاحلي
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صارعة في لبنان  جانب من منافسات ا

ــنـافــسـة عــلى الــصـدارة    مع ان وا
الــــطــــريق طــــويـل   وألنه ال تــــوجـــد
مـــــبــــاراة ســـــهـــــلـــــة إطالقـــــا  وسط
سـتعد خلوض طموحـات الكهـرباء ا
باراة السـتعادة تـوازنه بعد موسم ا
نــــــاجـح البـل األفـــــــضل فـي تـــــــاريخ
مـشـاركـاته  وال يــريـد جـعـلـهـا ضـمن
تــــوصــــيـــــفــــات   فـــــرص احلظ   بل
الـــعـــودة بــتـــركـــيــز وقـــوة  وإحــراج
اجلوية ب جمهوره ألهمية النتيجة
الــتي  حــصـلـت سـتــعــادل  اجنـازات
ـــرحــلـــة األولى الن الـــتــغـــلب عــلى ا
اجلويـة لهـا مـردود كبـير ويـدعم قوة
الـــكــــهـــربــــاء ويـــجـــعــــلـــهـــا تــــعـــمل
بــاخلـصــخـصــة ولــيس  بـالــبـرمــجـة
وسم بعدما كسب احترام اجلميع  ا
االخــيــر وبــعــد فـتــرة اعــداد  مــهــمـة
وانـتــداب عـدد من الالعـبــ لـتـرمـيم
خــطـوط الــعـمـل لـقــوة الـدوري  والن
اليوم  سيكون    امام مهمة غاية في
الصعـوبة لكنـها اخلطـوة التي تفتح
الـطـريق لـلـسـيـر بـثـقـة والـسـؤال هل
يقـدر الكهـرباء اخلـروج  بالـفوز على

حساب اجلوية.
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ويـسـتـقبـل الوسـط االمانـة وكـله امل
في حتقيق الـفوز حملو اثـار خسارته
اضي  في  لـقاء من الشـرطة الـدور ا
اخر ال يقل  صـعوبة عن الـلقاء االول
رغم ظـــروف الــلـــعب  حــيث عـــامــلي
االرض واجلــــمـــــهــــور والن الــــوسط
ـيـدان يــعـول دومــا عـلى مــبـاريــات ا
اتي يـريـد ان يـنـطـلق مـنهـا في كـامل
الــفـوائــد  الن الــتـأخــر في مــثل هـذه
االوقات سيـصعب االمور كـما حصل
ــاضي وتــأخــر بــسـبب ــوسم ا في ا
تـلك الـنـتـائج الـتي يـحـاول  حتـقيـقه
بجدية للفوز اليوم عبر خلق الفرص
واللعب بـتوازن واالستـفادة  بتـركيز
ــهــمــة الــتـي ال تــظــهــر ســهــلــة مـن ا
بـعـدمـا اســتـعـان بـعـدد من الالعـبـ
ـــؤثـــر في وعــــودة صـــالح ســـديــــر ا
مـنطـقـة الوسط  كـمـا  تعـزيـز بقـية
اخلــطـوط مـن اجل  مـشــاركــة مـهــمـة
تـعـكس حـجـم االهـتـمـام الـذي تـولـيه
ادارة بـحـر الـعـلوم الـتي تـسـعى الى
تــقــد الــفـريـق بـأعــلى مــســتــويـات
ـــشـــاركــــة  والـــلـــعـب بـــتـــوازن الن ا
االعتماد على مباريات اإلياب ال تسد
حـــاجـــة الـــوصــــول الى مـــوقع مـــهم

ويحقق تطلعاته.
في وقت يـسـعى األمـانـة   هـو االخـر
الــدخـول بــقـوة وحتـقــيق االنــتـصـار
االول عـــبـــر الـــلـــعب بـــتـــوازن وقــوة
وتـركـيز واسـتـغالل قـدرات عـنـاصره
واغــلـــبــهــا من الـالعــبــ الــواعــدين
وصـوال لـلـنتـيـجـة الـتي تـعـتـمـد على
طـريقـة الـلعب الـتي سـيـحددهـا ثـائر
احـمــد الـذي  يـأمل فـي مـوسم نـاجح
ـرحلـة الثـانيـة  قبل بعـدما عـاد في ا
ان يـــرتـب اوراق الـــفـــريـق   من اجل
حتـقــيق  الـنــتـائج  من هــذه اجلـولـة

يــضع اجلــويـــة نــفــسه  في الــوضع
ريح  بـفضل قـدرات عنـاصره التي ا
باتت األقرب للـحسم   من  الضيوف
 مــا  يـــحــتم عــلـى الالعــبــ تــقــد
ستوى اجليد في مباريات الدوري ا
احملــلـي لــلـحــفــاظ عــلـى مــعــنــويـات
الـالعـــبـــ  وحــــظـــوظ الـــفــــريق في
الــــصـــراع عـــلى لــــقب الـــدوري وفي
خـطــوة نـحــو الـصــدارة  اذا مـا أتت
ــ وبـقــيــة نــتـائج نــتــيــجـة الــغــر
ــصـلــحـة ــذكــورة  امس   اجلــولـة ا
اجلوية الذي كـان قد استهل الدوري
بفوز متـوقع على الصـناعات قبل ان
يــســتـقــبل الــكـهــربــاء الـذي تــعـرض
للـخسـارة من ميـسان بـهدف لـهدف
ما يدفـعهم لـتحقـيق الفـوز  عبر دعم
جـمـهـورهم الـكـبـيـر  الـسـعـيـد طـبـعا
باإلجنـاز األسـيـوي فـضال عن وجود
ــؤثـــرة والــتــشــكــيــلــة الــعــنــاصــر ا
ـطـالـبـة الـلـعب بـشـعـار ـتـكـامـلـة  ا ا
الــفــوز   لــتــدارك مــشــاكل  الــبــدايــة
احملـلـيـة عـنـدمـا تـعـثـر بـنـفس الـدور
ــــــاضـي امــــــام الـــــزوراء ــــــوسم ا ا
وبعـدها سـقط في النـجف   ما اخره
قبل ان يتنازل عن لقب الدوري الذي
 يــسـعى بــاسم  قــاسم   السـتــعـادته
من خـالل  خـــبـــرته واداء الالعـــبـــ
ـعـروفـة وهـو يـعـول عــلى األسـمـاء ا
الـــــتي تـــــلـــــعـب ســـــويـــــة ومن دخل
الــــصــــفــــوف  مــــؤخــــرا  وفي وضع
هم  في االردن مـستـقـر بعـد الـفـوز ا
ــاضــيــة الــذي صـعــد من الــثالثــاء ا
مـعنـويـات الالعـب في خـوض لـقاء
الـــيــوم  بـــأعــلى درجـــات الــتـــركــيــز
ولـــلـــســيـــطـــرة  والســتـــغالل  وضع
الــكــهــربــاء الــذي ســقط فـي احملــطـة
األولى  في اول اخـتبـار  لـكـنه مـؤكد
ســيــواجه االمــور بــاهـتــمــام  كــبــيـر
لــضـرب اكــثــر من عـصــفــور بـحــجـر
حــيث الــعـودة لــســكـة االنــتــصـارات
وحتــقـيق الـنــتـيــجـة عــلى احـد فـرق
الـصـراع عـلى الـلـقب  حـيث اجلـوية
طلوب   في مهمة من اجل الظهور ا
ال تـظهـر سـهـلة  ويـريـد الـفـريق قلب
صلحة كل الترشيحات الـتي تصب 
اجلوية الذي يـعيش وضعا مـستقرا
في الوقت الذي يأمل الكهرباء محوا
ثــار خــســارة الــعــمــارة الــتي تــركت
أثارها قبل ان يدخل االختبار الكبير
وامـــام فـــوارق الـــلـــعـب  والـــقــدرات
واإلمــــكــــانــــات والن الـــــتــــفــــوق في
ـصلحة واجهات األخـيرة  انتهت  ا
الــصـقــور الـذين  يــرون نـفــسـهم في
اجلـاهـزيــة  وال حـديث بـ أنـصـاره
غـيـر حتـقـيق الـنـتـائج  الـتي حتـتاج
طلوب عبر الى تقد العمل الفني ا
ـدرب  وبـوجـود تـعـاون الالعـبـ وا
ستعـد لالحتفال اجلمهور الـكبيـر  ا
اليوم  ألنه  يرفض أي نتيجة اخرى
ـواتـية ـهـمة الـفـرصـة ا  ويـرى من ا
لـتـحـقـيـق االنـتـصـار الـثـاني تـوالـيـا
ـشـاركـة ألهـمـيـته وانــعـكـاسه عـلى ا
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تــسـتـكــمل الـيــوم مـبـاريــات اجلـولـة
مـتاز الثـانيـة من مـسابـقة الـدوري ا
بكرة القدم عندما تقام ست مباريات
تـــتـــوزع بـــ مالعـب  الـــديـــوانـــيـــة
والــعــاصــمـــة والــزبــيـــر ومــيــســا ن
وتشكل أهـميـة لكل الفـرق   و العمل
ما بوسعهـا لتعزيز الـبداية  والسير
بـــــأمــــان لألمـــــام من دون خــــســــارة
وفـــقـــدان  الـــنـــقـــاط الن تـــأثـــيـــرهـــا
سـيـنـعـكس عـلى االمـور بـأقـرب وقت
ـبــاريـات الى مـا يــتـوقع ان  تــرتق ا
مسـتـوى تطـلعـات الـفرق والن الـفوز
يـعـد خـطـوة بـاالجتـاه الصـحـيح في
ظل الــصــراع الـذي بــدا مــهـمــا مــنـذ
جولـة االفتـتاح والـكل يريـدان يذهب
بـعــيـدا لــكن األهم هـنــا ان تـتـواصل
ـقر بـاريات ضـمن اجلدول ا إقامـة ا
سابـقات الـتي اصطدمت من جلنـة ا
العب الـــتي أخــرت في مـــشـــكــلـــة  ا
ــذكـورة إقــامــة مــبـاريــات اجلــولــة ا
عــلى امل ان يــنــطــلـق الــدور الــقـادم
بـنــفس وقـته وهـو مــا تـريـده الـفـرق
الــتي تــبـحـث عن اسـتــقــرار الـدوري
رسوم له وهو لكي ينتهي بـالوقت ا
األهم في االمـر امـام مـسـابـقـة بـقـيت
مــتــأرجــحــة من وقت طــويل بــعــدمـا
ـتـعـاقـبة فـشـلت جمـيع  االحتـادات ا
ها بالشكل  الصحيح على امل تقد
ــوسم احلــالي ان يــحــدث  ذلك في ا
وسـط انـــتـــظــــار الـــفـــرق واإلطـــراف
الـــبـــقـــيـــة  في ان  يـــعــكـس الــدوري
احلــــالـي  رغــــبــــة اجلــــمــــيع  في ان
ينتـهي  كمـا أعلنـت  اللجـنة  التي ال
هـمة الـغيـر سهـلة كن ان تـواجه ا
لوحدها  وان تـظهر نـوايا الفرق في
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 وعودة الى مباريـات اليوم وأبرزها
الــتي يـشـهــدهـا مــلـعب الــشـعب بـ
اجلوية والكـهرباء الـلذين سيدخالن
الـلــقـاء بـوضـعـ مـخــتـلـفـ تـمـامـا
هم ـنـتـشي بـفـوزه ا حـيث اجلـوية ا
عــلى اجلـزيــرة قــبل اقل من أســبـوع
بهدف إحـدى أهم نتائـجه في الشهر
احلـالي علـى جمـيع مـشـاركـاته وبدا
العـد الـتنـازلي خلـوض الـلقـاء األخر
ومن ثـم االنــتـــقــال خلــوض نـــهــائي

البطولة لصناعة احلدث الثالث.
 الـفـريق  خـطف األضـواء في االردن
ــثـلــهـا فـي بـطــولـة بــالــفـوز  عــلى 
االحتـاد األســيـوي لــيـقـطـع أكـثـر من
نــــصف الــــطــــريـق لــــلــــوصــــول الى
الــنـهــائي الــثـالـث لـبــطـولــة االحتـاد
االسيوي  الذي   سيقام  في السابع
قبل بانتظار والعشرين من الشهـر ا
ان حسم األمر في الـثاني من الـشهر
القادم عنـدما يلتـقيان في كربالء في
وضع بــات   مـخــتـلف وصــعب عـلى
الــضــيــوف الـذيـن تـلــقــوا اخلــسـارة
األولـى من ثـالث مــــواجــــهــــات بــــ
الـفـريـقـ   بـنـفس الـبـطـولة قـبل ان
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وطــيــبـة فــاهم وزن 70 كــغم وعــلــيـاء
حس وزن 75 كـغم إضـافـة إلى ست

العبات احتياط.
ومن حـيث تـسـلـيط الـضـوء االعالمي
الــدولي عــلى احـداث هــذه الــبـطــولـة

األولى فــهــو يـعــد أمـر جــيــد سـيــمـا
ر بـظـرف استـثـنائي لـلعـراق الـذي 
لـم ولن يــؤثــر عــلى تــعــطــيل عــجــلــة
احلركة الـرياضية الـنسويـة في البلد
وذلك من خالل تــواجــد اسـم الــعـراق
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يـشـهـد مـجـمع إمـيل حلـود الريـاضي
في العاصمة اللبنانية بيروت بطولة
ــصـارعــة احلـرة كالسك الــدولــيـة بــا
ـشاركـة عشـرة منـتخـبات للـنسـاء و
سـتـضيف ومـصر هي لـبنـان البـلـد ا
وسوريـا وإيـران والـعراق وجـورجـيا
واوكـرانــيـا وقـيــرغـسـتـان وإيــطـالـيـا

وارمينيا.
ويشـارك العـراق ألول مرة في بـطولة
ـصارعة لـفئة النـساء وتعد دولية با
ــبـادرة انــطالقــة جـيــدة نــحـو هــذه ا
عودة الروح للرياضة النسوية بشكل
عام بـعد أن أهـمـلت وتراجـعت كثـيرا
منـذ سنـوات طـويلـة نتـيجـة األحداث
الـسـيـاسيـة واحلـربـيـة الـتي شـهـدها

العراق.
ويتـألف الـوفـد العـراقي من امـ سر
احتــاد الــلـعــبــة احـمــد شــمس الـدين
ــدربــتــ نــهـايــة ضــاهــر ونــاديـة وا
صائب واثنتي عشر العبة ست منهن
احــتــيــاط وحــسب االوزان الــتــالــيـة
إدارة يــاسـ وزن 50 كــــغم وســــجى
عـلي وزن 55 كــغم وعال ضــاهــر وزن

  كغم65 كغم وتقى علي وزن 60

صارعـة النسوية في هذه ومنتخب ا
البطولة التي أخذت حيزا كبيرا على
شارك في الـبطولة مستـوى اإلعالم ا
ـشـاركة مـنتـخـباتـها مـثل لـلدول ا وا

بالبطولة.

بــصــاحلــنـا ايــضــا كـون مــنــتـخــبــنـا
سيـقـابل نظـيـره االستـرالي على ذات
ـقـبل الـسـاعـة ـلـعب يـوم الـثالثـاء ا ا
احلــاديـة عـشــرة والـنــصف بـتــوقـيت
بــغـداد الــرابـعــة والـنــصف بـتــوقـيت

بور . كواال
وثــمن رئــيس الــوفــد الــعــراقي فــالح
موسى مسانـدة اجلماهيـر الرياضية
واالعالم الــعـراقـي لـلــمـنــتـخب بــقـوة
كـونه يــشـارك لـلـمــرة االولى بـجـمـيع
ت العـــبــيـه وسط ظــروف صـــعـــبــة ا
ـنتـخب وحتضيـره لهـذه البـطولة با
مـبـيـنـا ان جــمـيع الالعـبـ وكـادرهم
الـتدريـبي يـتـمتـعـون بحـالـة معـنـوية
جــيــدة جــدا تــكــلــلت الــيـوم فـي اخـر
وحــدة تــدريــبــيــة خــاضــهــا الــفــريق
بـــأشــراف كــادره الــتـــدريــبي وجــرى
الــتـركــيـز فــيـهــا عـلى عالج االخــطـاء
الـتي رافـقت مـبـاراتـنـا االولى.مـدرب 

ـنتـخب الـكـابـ فيـصل عـزيـز اثنى ا
باراة االولى على جهود العـبيه في ا
ــنــتـــخب جنح في مـــشــيــرا الـى ان ا
ــبــاراة وتــشـكــيل الــســيــطــرة عــلى ا
هـــجـــمــــات ضـــاغــــطـــة عـــلـى مـــرمى
اخلــــصــــوم وبـــصــــورة خــــاصـــة في
الـشـوط االول الـذي اضـعـنـا فيـه عدد
من االهــداف وكـــذلك مــطــلع الــشــوط
هم لديـنا االن هـو التفـكير الثانـي وا
ــبــاراة اســتــرالــيــا ودراســة نــقـاط
الـضـعف لـديــهم كـون الـفـوز في هـذه
ــبـاراة يــعـني لــنـا الـكــثـيــر واولـهـا ا
ـرحـلـة الـثـانـية الـتـأهل رسـمـيا الى ا
واعـــــــتـــــــمـــــــدنـــــــا عـــــــلـى عـالج اهم
االخـــــــــــــطـــاء ووضع الــــبـــــــــــدائل
ــنــاسـبــة وشــخـصــيــا ارى الــفـريق ا
تـازة واصرار على بحـالة معـنويـة 
طـبــــــيب الوفـد الدكتـور سعد الفوز 
حــسـ اوضح ان احلــالـة الــبـدنــيـة 

بور  –محمد حمدي كواال
مـــــوفــــد االحتــــاد الــــعــــراقـي لإلعالم

الرياضي
سـادت اجـواء الـفـرح وارتـفـاع الـثـقـة
شارك بالنـفس كادر الـوفد العـراقي ا
في بـطولـة اسيـا لـلنـاشـئ حتت 16
عامـا في مـاليـزيا اعـقـاب الفـوز الذي
ـنـتخب الـوطـني على نـظـيره حـققه ا
االفــغــاني بـهــدفــ مــقـابـل هـدف في
بـاكـورة مـشـوره وحتـقـيـقه اول ثالث
نــقــاط له ضـمـن اجملـمــوعــة الـرابــعـة
التي تـخـوض مبـارياتـهـا على مـلعب
ـاليزية يو ام ارينا الـتابع للـجامعة ا
ــركـزيـة والــذي يـبــعـد نـحــو سـاعـة ا
كـاملـة من مـقـر اقـامة الـوفـد الـعراقي
في فندق كـراند اوريستـيد  النـتيجة
ـة ـنـتـخـبـنـا مـقـابل هـز االيـجـابـيـة 
ـنتـخب االسـتـرالي بـثالثـية نـظـيـفة ا
امـام منـتـخب كـوريا اجلـنـوبـية اتت 

لالعـبــــــــ بـصـورة عـامـة مـطـمـئـنـة
الى حــدود بــعـيــدة وال تــوجــد سـوى
بــعض حـاالت الــشـد الــعـضــلي الـتي
تــأثــر بـهــا بـعـض الالعـبــ نــتـيــجـة
ـــبــــاراة االولى وارضـــيـــة اجــــهـــاد ا
ــبــتــلــة الــتي ضــاعــفت من ــلــعب ا ا

جهدهم.
نتخب الك التدريبي  الى ذلك تابع ا
اســتـرالـيــا ومـنـتــخب كـوريــا مـبـاراة
الــعــراق وافــغـــانــســتـــان وســجــلــوا
بـاراة وعـبر مالحـظاتـهم عن سـيـر ا
مدرب مـنتـخب اسـترالـيا عن صـدمته
ـقــنع لـفــريـقه امـام ازاء االداء غـيــر ا
كـوريــا اجلـنـوبــيـة مـذكـرا بــصـعـوبـة
مــهــمـــة فــريـــقه في الـــبــطــولـــة بــعــد
اخلـــســــارة االولى كـــمـــا انه شـــاهـــد
مــبــاراة الــعـراق وافــغــانــســتـان وان
قـبـلة سـتـكون في غـاية واجـهـات ا ا

االثارة . 
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