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في وضع صعب   وانعـدمت الفرص
وكـــانـــهم  يــكـــررون  اخـــطــاء لـــقــاء
الـــــــــــــزوراء  الـــــــــــــتــي كــــــــــــادت ان
تـــقــودلــلــخــســـارة  النــهم افــتــقــروا
لــلـتــنـظــيم خـصــوصـا امــام الـكـرات
رتـدة التي لم يتـعامل مـعهـا العبو ا
ــيــنــاء كــمـا يــجب بــعــدمــا فــشـلت ا
خـطـوط  اجلـويــة في تـقـد مـا كـان
مـنـتـظـرا مـنـهـا  البل ظـهـرت عـاجزة
ـباراة الـتي  يظـهر مرة اغلب وقت ا
ـــــيـــــنـــــاء امـــــام الـــــفـــــرق اخـــــرى ا
اجلـمـاهـيـريـة بـعـدمـا قـدم قـبل فـترة
مــــســـــتــــوى واضح امـــــام الــــزوراء
اليـسـتـحق اخلـسـارة  قـبل ان يـعـود
لـلـبـصـرة لـيـسـتـقـبل فـريق احلـسـ
وكــله امل فـي ان يـحــقق الــنــتــيــجـة
االفـــضل  مـن اجل االبـــتـــعـــاد بـــعــد
مــواقـع اخلــطــر وايــقــاف مــســلــسل
نـتـائج الـتـعـادل   واضـاعـة  الـنـقاط
الـتي يـتـحسـر عـلـيـها كـلـمـا اقـتربت
ـــوقع الـــدوري من نـــهـــايـــته امـــام ا
اخملــيـب لــكن مــهـم ان تــتــدبــر ادارة
ـــوانىء االمـــور امــام ومـــؤســـســة ا
ـــوسم الــقـــادم الســتــعـــادة هــيــبــة ا
احــدفــرق الـكــرة احملــلـيــة الــعـريــقـة
ــكـن ان يــبـــقى عـــلى هــذه الـــذي ال
احلــال  فـي وقت  يــخـــرج  اجلــويــة
ـلــعب الـكـرخ فـي مـواجـهــة صـعـبـة
جـدا الن الــكـرخ اكــثـر مـا يــظـهـر في
مـلــعـبه واحـبـاط مــحـاوالت ضـيـوفه
عــلى مـخــتــلف عـنــاويـنــهم السـيــمـا
والـنه عـاد من خـسـارة من  الـعـمارة
ــكن تــقــبل اخلــسـارة الــثــانــيـة وال
تـدني لـلـجـويـة الذي امـام الـوضع ا
سيكـون امام االخـتبار الـصعب امام
ــدرب والالعــبـ  الن أي نــتــيــجـة ا
وسم سـلـبيـة اخـرى يـعـني نـهـايـة ا
قب ان تقرب الـشرطـة بعد اكـثير من
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ــبـاراة ومــؤسف جــدا ان تــشــهــد  ا
اعـــتـــراضـــات مـــتـــكـــررة من إداريي
ومــدرب  وعـــدد من العــبـي اجلــويــة
عـلى قــرارات احلـكم زيــدثـامـر الـذي
ادار الــــلــــقـــــاء بــــقــــرارات مــــؤثــــرة
وصــحــيـــحــة قــبل ان يــطــرد  اداري
ـيـنـاء حـسام مـالك اجلـويـة والعب ا
ـطـلوب ـبـاراة   بالجتـاه ا ويـاخـذ ا
ويــعــاب عــلـى اداريي اجلــويــة تــلك
ــبـاريـات االعـتــراضـات في جــمـيع ا
ـنـطــقـة الـفـنـيـة حـيث الــتـواجـدفي ا
بكثرة في وقت اليسمح فقط للمدرب
في  ان يــبــدي تـوجــيـهــاته وهــو مـا
يـجري فـي مبـاريـات دوريـات الـعالم
التي  في مـتنـاول الكل لـكن  مشـكلة
تواحدين على فرقنا ان هنـالك من ا
دكة االحـتيـاط  اليعـرفون واجـباتهم
ــبـاريـات قــبل الـتـاثــيـر عــلى سـيـر ا
ــســابــقـات ومــهم ان تــوجه جلــنـة ا

ين في الـبــحث عن الـفــوز الـذي كـان
ينـاء االحق به بعـدما فـرض نفسه ا
بـتــاثـيـر واضـح مـنـذ بــدايـة الـشـوط
الثـاني  ووضع العـبو اجلـوية حتت
الـــضـــغط  الـــواضح بـــعـــدمـــا  ســاد
االرباك  والتخبط اداء الالعب وقل
مجهودهم   وانعـدام التركيز قبل ان
يناء بـالفوز الذي اقترب منه يفرط ا
اكثـر من مرة بسـبب انعـدام التـركيز
لــكن اخلــروج  بـالــتـعــادل امــر لـيس
بــالـســهل فـقط كــان الـدفــاع يـحــتـاج
اللعب بحذر شديد ومنع اجلوية من
حتـقـيق الـتـعـادل  وكـان ان  تـستـغل
رتدة  بـسبب اندفاع العبي الكرات ا
اجلــــويـــة مـن اجل ادراك الـــتــــعـــادل
والتسبب في االحتـكاك البدني الذي
ادى الشهـار احلكم الكـثر من بـطاقة.
ــيـنــاء  بــنــقــطـة  ومــهم ان  يــعــود ا
غـاليـة من مـهـمة لـيـست سـهله  وفي
ظل الــوضع الـذي عــلـيه الــفـريق في
ــوقع الـســابع عــشـر  وتــعــثـره في ا
ـشـاركة اجلوالت االخـيـرة وظروف ا
تعثرة مع مرور الوقت  اثر تعادله ا
بهـدف مع الوصـيف في الـلقـاء الذي
ضيفه ملـعب الشعب ضـمن مباريات
اجلــولــة 31 من مــســـابــقــة الــدوري
متاز بـكرة  القدم   والتـقدم موقعا ا
حيث السادس عشر 32 متقدما على
الـــصـــنـــاعـــات بـــفــارق االهـــداف في
نــتــيــجــة اســعــدت جــمــهــوره  الـذي
صـاحـبه  وازره  ودعــمه  ومـؤكـد لن
يـتـخلى عـنه رغم الـظـروف الـصـعـبة
ـر بــهــا الـفــريق الـذي  الزال الــتي 
ــوسم ــتــدة من ا يــواجه مــشـــاكل 
ــــاضي ومــــنــــهــــا بـــــســــبب اهــــله ا
والحتــتـاج  الى تــعـلــيق   لــكن الـكل
عــادوا بـفــرحـة الن الالعــبـ قــدمـوا
اداءا طيبا وكـانوا اقرب لـلفوز الذي
كــاد ان يــكــتـبه حــســام مــالك الــفـوز
بـنفـسه هـدف الـتقـدم من كـرة مـرتدة
تالعب فيها بدفاعات اجلوية  وسدد
كرة جـميـلة مـرت  بالـقرب من الـقائم
االيسر بعدما  تقدم  بفريقه د49 من
ركــــلـــة جــــزاء  مــــنــــحت   الــــفــــريق
الــسـيـطــرة الـنـســبـيـيــة عـلى اجـواء
ـبـاراة الـتـي شـتت جـهـود اجلـويـة ا
والـتشـكـيـلة الـتي دخل فـيـهـا قبل ان
يلجا اوديشو للـتغيرات التي اثمرت
عن تسـجيل هـدف التعـادل بالـنيران
الــصــديـقــة    جــراء انــدفــاع  العـبي
اجلـــويـــة  الــذي اثـــمـــر عن الـــعــودة
بـاراة لنـقطة الـبداية لـكن الفرص با
ـيـنـاء في حسم بـقيت مـتـاحـة امام ا
االمـــور الـــتي زادت صـــعـــوبــة عـــلى
الوصيف الـذي خيب امال  جـمهوره
ويبـدو تاثيـر  خسـارة الزوراء   كان
ـكن جتــاوزه بــســرعـة حــاضــرا وال
كــمـا ظـهــر عـلــيه الالعـبــ الـذين لم
ـستـوى والنـتيـجة وكـانوا يؤمـنوا ا

بـتــركـيـز وحــومـوا اصـحـاب االرض
من الـتـسـجـيل  قـبل ان يـفـشـلـوا في
االستفادة من السيطرة النسبية في
احلــصــة الـثــانــيــة  الــتي كـادوا  ان
تـطــيـحـوا  بـالــزوراء قـبل ان يـخـرج
بالـفوز الـرابع عشـر واالستـمرار في
ــطـلــوبـة وسط حتــفـيق  الــنـتــائج ا
اهتمام جـمهوره  الذي بـات يتحدث
عـــنـــهـــا بـــفـــضل عـــطـــاء الالعـــبـــ
ـتطور سـواء من العبي سـتوى ا وا
اخلــــبـــرة والـــشـــبـــان الـــذين قـــادوا
الفريق لـنهـائي الكاس والـتطلع الى
ـــوقـع الـــثـــالث في الـــدوري  امـــام ا
ــكن ان تــمـنــحه فــارق مــبــاراتــ 
ـسـتـوى مـواقع الـكــرخ وهـو يـقـدم ا
والن التقدم ثـالثا امر يـليق بالفريق
ــر  بــحــالــة الــتــطـور الــتي الــذي  
عليـها  من حالل  اداء الالعبـ عبر
اخـر الـنـتـائج اجلـيدة الـتي حتـضى
ـراقـب ولـيس جـمـهوره بـاهتـمـام ا
الــذي يــقــدم عــروض فــنــيــة مــهــمــة
مــعـــززة  بـــاالهـــداف الـــتي  تـــثـــيــر
االنــتـبــاه   ومـهـم ان يـعــود الـزوراء
نـتظـر منه كـونه البطل للـمستـوى ا
ـكان غـيـر الذي واهمـيـة ان يخـرج 
فـــــيـه االن وهــــــذا يـــــتــــــوقف عــــــلى
االســتـمــرار بـعـطــاء الالعــبـ الـذي
يــقـود لـالسـتــمـرار بــالـنــتــائج الـتي
جتـري  بــقـيــادة حـكـيم شــاكـر الـذي
ـناسب لـلزوراء درب ا يجـد نفـسه ا
الــذي يــسـارع اخلــطى  لــلــبــقـاء في
ـطلوبـة في جدية نـافسات ا دائرة ا
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يناء البصري بتعثر  تسبب فريق ا
اجلـوية  66 وتـقـليـص حظـوظه في
نافـسة على مالحقة الـشرطة 76 وا
لــقب الــدوري وتـعــثــر امــاله بــشـكل
كبـير  وانـهاء احالمه وجـمهوره في
الــصــراع عــلى لــقب الــدوري  الــذي
اخذ يـقـارب منه الـشـرطة بـقوة  النه
يـقدم  مـبـاريـاته بـالوضع الـطـبـيعي
دون خـســارة الـنـقـاط الـتـي يـنـزفـهـا
اجلوية حيث االربع وبفـترة قصيرة
ـيـنـاء بـعــد تـعـادلــ من االمـانــة وا
والــثـانـي اثـار  الــغـصــة في نــفـوس
وقـلـوب  االنـصــار   لـيـزيـد الـتـعـادل
درب الطـ بـلة  ويـعقـد من مـهمـة ا
النه جاء بعد نـكسة الكـاس ورباعية
الـزوراء بـعد اربـعـة ايـام لم يـسـتفق
مــنــهـا بــعــد  الـفــريق  الــذي تــعـادل
بـــصــعـــوبــة البـل كــاد ان يـــتــعــرض
لـلــخـسـارة   قـبل ان تــضـعف  امـاله
بــعـــدمــا فــشــلت
جـــــــــهــــــــود
ـــــــــدرب ا
والالعب
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يــسـتــهل فـريق االمــانـة  الــثـامن 41
اربيل الـعـاشر 39 مبـاريـات اجلـولة
32 من مسابقة الدوري  ويسعى كال
الــفــريــقــ الـى حتـقــيـق الــنــتــيــجـة
ـطـلـوبـة  في مـهـمـة التـظـهـر سهـله ا
عـلــيـهـمــا في ظل تـصــاعـد  أداءهـمـا
ونـتـائـجـهـمـا االخـيـرة  رغم خـسـارة
اربيل من الـشرطـة لكن  اليـعاب على
اداء عـناصـره الـتي قـدمت  مـسـتوى
مهم وكـادت ان تخـرج بالـتعـادل لكن
ــكن الــتــقــلــيل من شــان الــفــريق ال
الـذي تـطور  كـثـيـرا مـنـذ تـسلـمه من
درب اكـرم محمد سـلمان الذي قبل ا
احدث تغيرا في مـسار االمور بعدما
تــقــدم لــلـمــوقع الــعــاشــر  والــسـعي
لـتـجـاوزه عبـر نـتـيـجـة الـيـوم  حيث
سـيـتـقـدم  مـوقـع فـي حـال حتقـيق
الفوز وهو ما سيعمل عليه الالعب
في تـغيـر  واقع نـتائج الـذهـاب التي
اخذت الكـثيـر من النقـاط  التي يامل
ان يـــعــود بـــقــوة لـــنــتــائـج الــذهــاب
ثل خصـوصا في لقـاء اليـوم الذي 
درب  الن  االهـمـية هـمـة ا التـحـدي 
والتحول سيـكون من خالل مباريات
الذهـاب التي يريـد االمانـة  عرقلـتها
وقع امام مخاوف  خسارة اللقاء وا
وهو مـا يشـكل  اهـميـة وحافـز كبـير
الصحاب االرض في اخلروج بفوائد
ـطــلـوب ألــلـقــاء عـبــر تـقــد االداء ا
الذي سـيقـود لتـحقـيق خطـوة مهـمة
يــحــاج لـهــا الـفــريق وتــعـتــمــد عـلى
طـــريــقــة الــلــعب الـــتي ســيــحــددهــا
عصـام احلمـد االخر الذي تـعامل مع
مباريـات الفـريق بشكل انـعكس على
ــوقـع  والــفـوز حتــسن الــنــتــائج وا
ــواقع الــوسط ســيــمــنــحه الــتــقــدم 
مـبـاشرة   مـا يـدعم جـهـود الالعـب
في االســـتـــفــادة من ظـــروف الـــلــعب
واخلـسـارة الـتي تـعـرض لـهـا اربـيل
بـعـدما عـاد  اوالد الـعـاصـمة بـنـقـطة
مـن الـديــوانـيــة لــكـنــهم ســيــلـعــبـون

بطموحات الفوز.
¡«—Ëe « “u  

قلـص الزوراء الـفـارق مع الـكرخ الى
نـقـطـتـ 53 اثـر فــوزه الـذي حــقـقه
على اجلنـوب بهدفـ لواحد سـلهما
ـنــصـوري  في ـغــربي ا احملـتــرف  ا
ـــبـــاراة الـــتي الـــشـــوط  االول  من ا
شـــهــدت تـــقــلـــيص الــفـــارق  بــدايــة
الشـوط الـثانـي  بعـدمـا حترك العـبو
اجلــنـوب بــشــكل افــضل وتـمــكن من
نــقل الـكــرات  الى مـنــطـقــة  الـزوراء
من اجل حتــقـيق الــتـعــادل لـكن دون
جـــدوى  وبــــقـــيت الــــكـــرة بــــحـــوزة
اجلـنـوب  الـذي ظـهـر مـؤثـرا واحـبـر
الزوراء العودة للدفـاع  للحفاظ على
ـرتدة  الـنـتـيـجـة واالعـتـمـاد عـلى كـا
لــتي تــعــامل مــعــهــا دفــاع اجلــنـوب
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ـينـاء بنـشر الـسـعادة في تـدريبـات فريق الـشـرطة بـعد تـعادل االول مع الـقوة تـسبـب فريق ا
ـمـتاز لـكرة رحـلـة الثـانيـة لـلدوري الـعراقي ا اجلـوية ضـمن مـنافـسات االسـبوع الـ12 من ا

القدم.
باراة التي يـناء في فرض التعادل على الوصيف القوة اجلوية بتعادله معه 1-1 في ا وجن ا

اقيثمت على ملعب الشعب الدولي.
ـبـاراة الى التـعـادل وسع الـفـارق بـ الـقـيـثـارة والـصـقور الى 10 نـقـاط لـتـصل اصـداء ا

تدريبات الشرطة لتنتشر السعادة ب العبي القيثارة اخلضراء.
وبات الشرطة على مقربة من حسم اللقب الذي تبقى على نهايته 8 جوالت فقط.
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تـــربع مــنــتــخب إنـــدونــيــســيــا عــلى
الــصــدارة عــقب فــوزه عــلـى نــظــيـره
الـعراق 1-2 امس األحـد عـلى صـالـة
سـتاد بـور شـريفي فـي تبـريـز ضمن
اجلـــولـــة الــــثـــالـــثــــة واألخـــيـــرة من
مــنــافـســات اجملــمـوعــة الــرابــعـة في
عاماً بطـولة آسـيا لـلشـباب حتت 20 

بكرة الصاالت 2019 في إيران.
وســـجل فــيــرمـــان أدريــانــشــاه (9©
هـــــــدفي وآري رمـــــــضــــــــاني (17© 
إندونيـسيا في حـ أحرز حس
هــدف حــــمـــيـــد اخلــــفـــاجي (21© 

العراق.
وتــصـدرت إنــدونـيـســيـا تــرتـيب
اجملـمــوعـة بــرصـيـد 6 نـقـاط من
مبارات مقابل 3 نقاط للعراق
وال شيء للـصـ تايـبـيه حيث
تـأهــلت إنـدونـيـســيـا والـعـراق

إلى الدور ربع النهائي.
وفي الـدور ربع الــنـهـائي يـوم
الثالثاء تلـتقي إندونـيسيا مع
ثـاني اجملــمـوعـة الــثـالـثـة في
حــ يـتــقــابل الــعـراق مع أول

اجملموعة الثالثة أيضاً.
وكـــــانـت اجلـــــولـــــة األولى من
منـافـسات شـهـدت فوز الـعراق
عــــلى الـــصـــ تـــايـــبـــيه يـــوم
اجلمعة بـنتيجة 2-5 في ح
شـهـدت اجلولـة الـثـانـيـة يوم
السبت فوز إندونيسيا على

Æ6-3 الص تايبيه
ويـشـارك في الــبـطـولـة 12
منـتخـب  توزيـعهـا على
أربع مجمـوعات وبحيث
تضـم كل مجـمـوعـة ثالثة
مـنـتـخـبـات ويتـأهل أول
فريـق من كل مـجمـوعة
إلى الدور ربع النهائي.
وضغط منـتخب العراق
في البـدايـة وسـنحت له
فرصة بـالدقيـقة الثـالثة
عـــبـــر تـــســـديـــدة رعـــد
الدياني والتي تصدى
لـهـا احلـارس مـحـمد
ويـلــدان.في اجلـهـة
قـابـلـة رد الـقائم ا
مــــــحــــــاولــــــتــــــ
إلنــدونـيــســيـا عن
طــريق ديــوا ريـزكي
امانـدا ومـحـمـد ريزكي

ـــــنــــتــــخب خــــافـــــيــــيــــر.ثـم ســــجل ا
اإلندونيسي هـدف التقدم في الـدقيقة
التاسـعة عنـدما مرر فـيليـبو اينزاغي
كرة متقنة إلى فيرمان أدريانشاه غير
ـراقب لـيحـول الـكـرة بـالـكعب داخل ا
الــشـــبـــاك. وبـــدأ مــنـــتـــخب الـــعــراق
بـــالـــضـــغـط أكـــثـــر من أجـل تـــعـــديل
الـنـتـيجـة ولـكن إنـدونـيـسـيـا خـطفت
الــهـدف الــثـانـي عـبــر هـجــمـة مــرتـدة
عــنـدمـا مــرر مـحـمــد اغـونغ بـانــديـغـا
الكرة إلى آري رمضاني ليسدد بعيداً
عن مـــتــنـــاول احلــارس لــيـث غــســان

 Æ©17)
نتخب العراقي الشوط الثاني وبدأ ا
بـقـوة ليـقـلص الـفـارق عـنـدمـا خطف
حــسـ حــمـيــد اخلــفـاجي الــكـرة من
مــحــمــد عــفــيف ريــزكي وانــطــلق في
ــــرمـى قــــبل أن يــــســــدد في اجتــــاه ا

Æ©21) الشباك
بـعـد ذلك ضـغـط مـنـتـخب الـعـراق من

أجل تـــســـــــــــجـــيل الـــتـــــــــــــعــادل
وحاول العـبـو الفـريق شن الـهجـمات
ســواء عــبــر األطــراف أو من الــعــمق
دون أن يـــنــــجــــحــــوا في الــــوصـــول

للمرمى.
ثم جلـأ الـعـراق في الـدقـائق األخـيرة
إلى أسـلوب الـهـجوم الـضـاغط (باور
بالي) وسـط اســتـــبـــســال مـن العــبي
إندونـيسـيـا في إبعـاد الكـرة من أمام

مرماهم.
وقال علي طالب محمد مدرب منتخب
الـــعـــراق "هــاردلك لـــفـــريــقـي وأهــنئ
مـنتـخب إنـدونـيـسـيـا في أول خمس
دقــائـق لم يــكـن بــعض الالعـــبــ في
أفـضـل حـاالتـهم ولــكن قـبـيـل نـهـايـة
ـباراة قـدمـنا مـبـاراة مخـتـلفـة هذه ا
هـي كــرة الــصـــاالت أحــيــانـــاً تــفــوز
وأحـيانـاً تـخـسر واحلظ لـم يكن إلى
بـاراة ولـكن ليس جـانبـنـا خسـرنـا ا
البـطولـة بالـنسبـة لنـا البـطولـة تبدأ

فقط في األدوار اإلقصائية".
ومن جـانـبه  سـايـان كـارمـادي مدرب
مــنــتــخب إنــدونـيــســيــا "في الــشـوط
الـثـاني ضـغط مـنـتـخب الـعـراق عـلى
مـدافعـينـا وكـنا مـرتـبكـ قـليالً بـعد
بكـر وارتكـابنـا أربع أخطاء الهـدف ا
ولـكن العبـيـنـا جنـحوا في الـسـيـطرة
علـى التـوتر اعـتـمد مـنـتخب الـعراق
أسـلــوب الـهـجـوم الـضــاغط كـمـا هـو
متوقع وأعتقد أننا تعاملنا مع األمر

بنجاح.. 
قــمــنــا بــتــحــلــيـل كال الــفــريــقــ في
ــبــاراة اجملــمــوعـــة الــثــالـــثــة قـــبل ا
وخاصـة الـيابـان حـيث لعـبـنا مـعهم
مبـاراة وديـة في تـايبـيه وكـذلك أمام
فيـتـنام تـعادلـنا 3-3 وسواء سـنلعب
ضد الـيابـان أو فـيتـنام فـإن كل فريق
منـهـما لـديه نـقاط قـوة وضعف وإذا
تـوجب عـلي االخــتـيـار فـإنـني أفـضل

فيتنام".

حكيم شاكر
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أصـدر لـلتـدريـسـيان  بـكـلـية الـتـربـية
الـــبــدنـــيــة وعـــلــوم الــريـــاضـــــــة في
جــامــعــة بــغـداد ثــائــر داود ســلــمـان
الـقيـسي وسـناء مـجـيد مـحـمد كـتـابا
حــمل عـنــوان  مـوســوعـة الــدراسـات
الـعـامـلـيـة في اجملـال الـريـاضي عـلى
.وتألف الكتاب في جزئه االول جزئ
الذي يقع في (455© صفـحة  واربـعة
ابــواب عـــلى (18© دراســـة عــامـــلــيــة
عـراقيـة وعـربـية  (4© دراسات مـنـها
في ألـعــاب الـقـوى و (11© دراسـة في
كــرة الــســلــة و (3© دراســات في كــرة

ـتغـيرات القـدم وفي ا
ــهــاريــة الــبـــدنــيــة وا
والـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــيــــــة
والـبــايـومـيــكـانـيــكـيـة
والــــــــقــــــــيــــــــاســـــــات

اجلسمية.
في ح تـالف اجلزء
الثـاني منه وبـطبـعة
اخرى والذي تضمن
عـــــــــــــلـى في (427© 
(17©  دراســــــــــــــــــــــة
عــامـــلــيــة عــراقــيــة
وعـــربــيـــة وبــواقع
(3©  دراســـــــات في
الريـشة الـطائرة و
(5©  دراســــــات في
الـكـرة الــطـائـرة و
(5©  دراسات على
الــــــــــــــــــــــــــــطــالب
والـطـالـبات و(4©
دراســــــــــــــات فـي
ـــــــــــــبـــــــــــــارزة ا
والسباحة وكرة
ــاء .. وفي كل ا
ــتــغــيـرات من ا
الــــــبــــــدنــــــيــــــة
ــــــهــــــاريــــــة وا
والـــوظــيـــفــيــة
والبـايومـيكان
يـــــــــكــــــــــيـــــــــة
واجلــســـمــيــة

والنفسية .
وهــــــــــــــــــــدف
ـؤلــفـان عن ا
طــــــــــــــــــــريــق

الكتاب بـجزئيه (االول والثاني)  الى
كـتـبة لـمـوس في ا اشـغال الـفـراغ  ا
هم العربية في هذا اجلانب العلمي ا
والـذي صيغ بـطـريقـة مـبسـطـة وعلى
وفـق الــفــاعــلــيــة الـــتي  تــنــاولــهــا
بـــالــبـــحث والـــدراســة ســـواء اكــانت
الــــدراســـة  في اجلـــانـب الـــبـــدني او
هاري او الـوظيفي لـلعبـة او تبحث ا
واصفات اجلسمية من ناحيتي في ا
الـقـيـاسـات او االدلـة اجلـسـمـيـة وكل
بـصــورة مـنـفــردة او بـصـورة دراسـة
مـركـبـة من نـاحـيـة تـنـاول الـقـيـاسات

تغيرات البدنية. اجلسمية مع ا

ـنــجـز الـكــبـيـر وصــوله لـلــنـهـائي بــا
والـتحـول الـتـاريخي  ومـؤكـد يـسعى
الى حتقـيق طمـوحات حتـقيق الـلقب
االول  وابــعـادالــزوراء عن الـهــيـمــنـة
عــلى الــقـاب الــكــاس  بـعــدمــا حـصل
عليه خمس عشرة  مرة  امام حتقيق
حـلـم الـكـهـربــاء عـبـر جــهـود الالعـ
ـــدرب  الـــذي ســـبق ولـــعب وفـــكــــر ا
نــهـائـي دوري  الـنــخـبــة مع اجلــويـة
وخـــســـر  الـــلـــقـب من  نـــفط الـــوسط
وســيــكــون  امــام مــهــمــة اخــرى  مع

فريق الزوراء.
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وجتـــري يـــوم غـــد الـــثـالثـــاء مـــبــراة
واحدة في اجلولة 32 عندما يضيف
 الـنـجف جيـرانه الـديـوانـيـة في لـقاء
ســيـقــام عـنـد الــســــــــاعــة الـســابـعـة
والـــــربـع ومـــــتــــــوقع ان يــــــرافــــــــق
جمهور الديوانـية فريقه  بسبب قرب
ـــبـــاراة الـــتي يــــــــــســـعى مـــلــــعب ا
اصــحــاب االرض الــعــودة لــلــنــتــائج
اجلـيــدة الـتي  ابـــــــتـعـد عــنـهـا مـنـذ
ثالث  جـوالت عـبــر اسـتـغالل عـامـلي
االرض واجلـــــــــمــــــــــهــــــــــور فـي وقت
يــريـدالــديـوانــيـة مــواصـلــة نـتــائـجه
قبولة في الفـترة االخيرة  لالبتعاد ا
عن مـــكــانه احلــالـي وحتــقــيق هــدف

شاركة حيث البقاء. ا

طلـوبة بهدف الكرخ حقـق النتيـجة ا
الالعب  عـــلي مــحــسن د30 من وقت
ـبــاراة الـتي شـكــلت اضـافــة مـهـمـة ا
لــنـتــائج الــفـريق والــبــقـاء في مــكـان
مــقــبــول  ومــهم ان يـتــجــاوز الــلــقـاء
تبقية ويخرج بالفوائد امام الفترة ا
لــلــقــاء الــكــاس احلــدث الــكــبــيــر في
مسـيرته والـتـطلع الى حتـقيق الـلقب
ــنــجـز  فـي وقت يــواصل الالعــبـ ا
تـــقـــد مـــا عــنـــدهم مـن اجل انـــهــاء
وسم في مـوقع افضل  بـعدما جنح ا
لمـة  جهود درب عبـاس عطيـة في  ا
الــفـريق بــعــدمـا شــهـدت تــشـتــتـا في
ـوسم قـبل ان يـعـود ويـحـقق بـدايـة ا
االفـــضـــلـــيـــة من خـالل عــدة نـــتـــائج
ـؤخرة ساهـمت في نـقل الفـريق من ا
وسط الـتـطـلع الى مـكـان  مـتقـدم  مع
ر ما متـبقي  له من مبـار بات وهو 
ـعـنويـة  خـصوصـا بـعد في احلـالة ا
قـــهــره لـــلــطـالب والــتـــقــدم  خلــوض
النهائي الذي يخطط له جهازه الفني
والالعـبـ لالطـاحـة بـصـاحب الـقاب
الــكـاس الــذي تـســيـطـر عــلـيـه الـفـرق
الكبيرة قبل ان يخطفه الصناعة مرة
واحـــدة واجلــــيش ايـــام زمـــان  والن
الكهربـاء يسير في الـوضع الصحيح
ــوسم ومــتــحــفــز لــتــقــد ضــربــة  ا
ومـــشـــاركــات الـــفــريـق  الــذي  يـــعــد

تـغــيـر أي من الـنــتـائج في اجلـوالت
االخـيــرة وهـو يـفـقـد الــنـقـاط ذهـابـا
ــكن تــصــحــيـح االمـور وايــابــا وال
الـــتي ظــهـــرت مــعــقـــدة من وقت في
موسم كارثي للفـريق الذي بدا  يحز
حــقــائــبه لــتــرك مــقــعــده بــعــدعـودة
صـــعـــبــة مـن خالل اكـــثــر مـن ثالثــة
عـقــود بـقـي في الـدرجــة االولى وقـد
اليـعـود بـعــدمـا فـوت فـرصـة الـقـقـاء
ـــثل مــديـــنــة والدة اجنــبت وهــو  
الكـثيـر من اجنوم واالسـماء وانـهار
البحري من فترة ولم تنفع إجراءات
ـدربـ االدارة  في تـغــيـر عــدد من ا
والكل لم يـتـمكن من مـعاجلـة االمور
الـتي تظـهـر في اسـوء احوالـهـا وما
ـر به الـفـريـق اليـحـسـد عـلـيه فـقط
ـشـاركـة الـتـحـضـيـر لـدفع فـاتـورة  ا
ــاضي ــوسـم ا الـــتي تـــاجــلت مـن ا
الـــذي يـــبــدو لـن تــتـــعـــلم ادارته من
اضي قبل ان تستمر وسم ا درس ا
ـعانـاة الـتي  الحتـتـاج الى تـعـليق ا
بعـدما اسـتمر الـفريق يـنزف الـنقاط
في ظل تـــراجع اداء الالعـــبــ   في
وقت واصـل الــــكــــهـــــربــــاء تــــقــــد
مــبــاريــاته بــشــكل افــضل مـع مـرور
الـوقت في  اصــعب ايـام مــنـافـسـات
الـدوري الــذي  عـاد لـنـسـج الـنـتـائج
في هــذه الـفــتـرة  فـبــعـد تــعـادله مع

ــتــواجــد عـلـى دكـة وحتــدد الــعــدد ا
احـتــيـاط الــفـرق   عـلى حــد الـسـواء
اتسبب تواجـدهم الغير مـسوغ اكثر
من مشكلة مع احلكام وبدورها تثير
ـتـفرجـ لـلـتـطاول حـفـيظـة بـعض ا
درب تعـارف عليه ان ا عليـهم  الن ا
اخـــر من يـــتـــفـــعل واحلـــال لـــكل من
يـتـواجـد  في الـدكـة ومهـم ان تعـالج
هــذه الــظـــاهــرة   من خالل اجــراءت
صــارمــة ورادعـــة  وبــدورنــا نــحــيي
الطريقة التي تعامل بها  حكم اللقاء
الـذي  يــسـتـحق الــتـحـيــة ويـتـوجب
عـــلى الــكل ان يـــكــونـــوا  عــلى  قــدر
ـســؤولـيـة وتــقـبل االمــور كـمـا هي ا
خـصـوصـا الـنـتـائج الـسـلـبـيـة   النه
اليــوجــدفـريـق اليـخــســر واخــر فـقط
يـــفـــوز وان يــــكـــون لالدارت دور في
تـوجـيه الــرادارين وكـفى  تـصـرفـات

المعنى لها  حتت أي مسوغ كان.
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واضـاف فريـق الكـهـربـاء ثالث نـقاط
لرصـيده  الذي زاد الى 35 في نفس
مـــوقــعـه الــرابع عـــشــر فـــيــمــا زادت
معاناة ألبحري  الذي يكون فقد امل
الــبــقــاء بـــعــد الــعـــودة بــاخلــســارة
الـثامـنـة عـشرة 17 نـقطـة  في وضع
ـــكن ان بـــات اكــثـــر تـــعـــقـــيـــدا وال
يــتــحــسن بــعــد  فــشل الالعــبــ في

جانب من مباريات اندنوسيا والعراق للصاالت

غالف الكتاب


