
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.Issue 6065-6069 Saturday-Wednesday 16-20/6/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6065-6069 السبت- االربعاء 6 من شوال 1439 هـ 16-20 من حزيران (يونيو) 2018م

»uM'« vKŽ `ÝUJ « Á“u  bz«uHÐ œuF¹ ¡«—Ëe «

6

∫V UÞ ÕU³  ÂU ł_« ¡UMÐ »Ò—b  —ËU% ©ÊU e «®

الـــذي بــقي كـــربالء يــعـــاني كــثـــيــرا جــراء
اسـتـمـرار مـســلـسل الـفـشل من دون تـقـد
ـدرب والالعبـ وتـقبل شـباكه حلـول من ا
وفي مـــلــعـــبه خـــســارتـــ ثـــقــيـــلـــتــ من
الصناعات واجلوية اشرتا الضعف الكبير
الزم لـلــفـريق الـذي بــات قـاب قـوسـ او ا
دنى من الهـبـوط اذا ما لم يـتعـامل بـتركـيز
مع اخر مباريات األرض لتـجاوز الديوانية
األقــرب له من اجـل الـبــقــاء رغم خــســارته
لعبه امام الصنـاعات بهدف لواحد قبل
ــدرب ــهـــمــة بــا ــدرب وإنـــاطــة ا ابــعــاد ا
وسم اخلامس سميـر كاظم عل امل انقاذ ا
ـــتــعــثــر لــغــايـــة االن وفي مــوقف صــعب ا
وحـرج قـد تـزيــدهـا صـعـوبـة اكـثـر نـتـيـجـة
مــبــراته الــقـادمــة مع اجلــويــة الــذي سـبق
رحلة االولى بهدف  وتغلب عليه في ا

ينـاء مرة اخرى بالـعودة الى سكة وفشل ا
االنتصارات بعدمـا تعادل مع لنجف بهدف
واحـد في نـتـيـجة مـؤكـد رفـضـهـا جـمـهوره
قـــبل ان تــخـــدم الــنـــقــطــة الـــنــجف  50في
احلـفـاظ عـلى مـوقـعه اخلـامس الـذي بـاتت

رة أكثر من أي وقت اخر مهدد هذه ا
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 وواصل االمــانــة نــتــاجه اجلــيــدة وإلـزام
االضـــواء ان تــســلط عـــلــيه عـن قــرب بــعــد
حتقـيق الـفوز اخلـامس توالـيـا عنـدما قـهر
فريق احلس بأربعة اهداف لهدف رافعا
غـلـة الـتـهــديف بـشـكل واضح في اجلـوالت
ــذكــورة الــتي مــنــحـتـه الـتــقــدم لــلــمـوقع ا
الـــســادس ويــأمل الــتــقـــدم لألمــام بــفــضل
ـتــحــقـق فــيــمـا اســتــمــر فــريق الــتــطــور ا
ـوقـعه مـسـتـفـيـدا من احلـسـ الـتـواجــد 
الحق بخسارة الديوانية وكربالء تعثر ا

وزاخو وتعادل البحري
وانـــــتـــــهت مـــــبـــــاراة الـــــطـالب والـــــوسط
بـتعـادلهـمـا بهـدفـ ليـواصال نـزف النـقاط
ــوقـع الــثــالـث عــشــر 36 حـــيث االول في ا
واالخـر ثـامـنـا  41وكل مـا يـأمــله جـمـهـور
الـطالب من صادق سـعـدون حتـسـ موقع
ـباريـات اليت الفـريق عـبر االسـتفـادة من ا
تبقية امام موقع متأخر مرفوض منهم ا

ستويات الـفنية العـالية في حتقيق اربع ا
انـتـصـارات مـتـتـالـيـة اثـنـ مـنـهـمـا خـارج
ملعبه قبل تعـزيز سيطرته من خالل ترابط
خـطـوطه بـفـضل فـاعـلـيـة الـوجـوه الـواعدة
بـاريات على نحو التي تستـمر في تقد ا
جــيــد وبــات عــلى مــقــربــة البل كــبـيــرة من
وسم االخير في حسابات حتقيق نتيجـة ا
جــددتــهــا نــتــيــجــة زاخــو ومــا تـعــرض له
اجلوية من البـحري قبل ان يستـمر بتقد
ـــقــنع والــتـــعــامل شــكـل جــيــد مع االداء ا
مـبـاريـاته وإخـضـاعـهـا حتت تـصـرفه امـام
ــوقع الـذي رغــبـته الــكـبــيـرة في حتــقـيق ا
يتطلع اليه واألمور تـسير مع الفريق الذي
يقـدم مبـاريات مهـمة و يـقف طرفـا منـافسا
ـــكــنـه عــمل في احـــرج أوقـــات الــدوري و
الــكـثــيـر وهــو مـا مـنــتـظــر مـنه ألنه يــلـعب
خالفا لـظروف الـزوراء واجلويـة والشـرطة
الــتي اكــثــر مــا تــفــكــر في كــيــفــيــة اقــنــاع
جـماهـيـرهـا في الـوقت الذي اسـتـمـر زاخو
يسـيـر نحـو الهـبوط مـنه لـلبـقاء الـذي بات
شبه مستـحيل عندمـا استمر يـنزف النقاط
مع جـميع الـضـيـوف حيث األمـانـة والـنفط
وفي وضـع أصـعـب خــارج الــديــار عــنــدمـا
يـخـرج الى الـصـنـاعـات ويـسـتـقـبل بـعـدهـا
ـــبـــاراتـــ اجلـــويـــة وخـــســــارة هـــاتـــ ا
سـيــقـضـيـان عــلى امـال الـبـقــاء بـعـد تـلـقي

اخلسارة الثامنة عشرة
 و قاد العب الكهـرباء احمد مـحمود فريقه
الى فوز مـتـوقع على كـربالء بـهدفه  35من
ــبـاراة الــتي رفع فـيــهـا اصــحـاب االرض ا
رصــيـــدهم الى  49عـــلى بــعـــد نــقـــطــة من
ـيناء النجـف الذي عاد بـتعادل مـن ملعب ا
مـا يـحـفـزهم الى الـتـقـدم لـلمـوقع اخلـامس
عـــنـــدمـــا يـــخـــرج الـى الـــبـــحـــري في وقت
يــســتـقــبل الــنـجف الــزوراء حــيث اسـتــمـر
ـطلـوبة من الكـهربـاء في حتقـيق النـتائج ا
جـولــة ألخـرى في وضع فـني مــنـحه فـرض
ركز النتـائج على اقـرانه التي قـد تمنـحه ا
ــهم الـذي يــقـوم به اخلــامس بـعــد الـدور ا
العـبو الـفـريق في التـعـامل بشـكل جـيد مع
مــبــاريـاتـه مـنــذ بــدايــة الـدوري فـي الـوقت

W¹u'« ‰œUFð
 وعــاد اجلـويـة بــتـعــادل بـطــعم اخلـسـارة
ــوقع الــســابع الــذي جتــرعه من صــاحب ا
عــشـر الـبــحـري مــا تـرتب مـن عـلى ذلك من
تأثـيرات واضـحـة على مـهمـة الفـريق الذي
ـني الـنفـس في سـحب الـصدارة من كـان 
الزوراء والـدفاع عن الـلقب قـبل ان تتـعرقل
ـهـمـة الـتي صـعـبـهـا علـى نفـسه االمـور وا
امــام حــسـم لــقب الــدوري عــلى بــعــد ست
ـا تـمــنح الـوصـافــة لـلـمــجـتـهـد جــوالت ر
النفط على بعد نـقطة وهو في أفضل أيامه
ــذكــورة ـــا دقت مــبـــاريــات اجلــولـــة ا ور
جرس اإلنـذار بـوجه اجلـوية والـشـرطة في
الـصـراع عـلى الــلـقب والـشـعـور بـصـعـوبـة
ــــران بـه وقـــد االمــــور واالحــــراج الــــذي 
يظهران بغير القادران في الدفاع عن هدف
ــشــاركــة الــذي يــســيــر بــشــكل جــيــد مع ا
الزوراء الذي حقق كل الفوائد على السواء
من فــوزه الـكـبـيــر عـلى اجلـنــوب وتـعـادلي
اجلوية والبحري والـشرطة والسماوة قبل
ــشــاكـل الــفــنـــيــة رغم وجــود ان تــظــهـــر ا
األسـماء الـكـثـيرة تـمـتـد الى دكة االحـتـياط
لكنهـا لم حتضي بقنـاعة جمهـور الغر

ــذكــورة بـــعــد الــذي حـــصل في اجلــولـــة ا
وتـراجـع فـرص الـرهــان عـلى لــقب الـدوري
في الــوقت أضـاف الــبـحـري نــقـطـة غــالـيـة
لـرصـيــده امـام مـهـمـة االبــتـعـاد عن مـواقع
الـقــاع والـعـمل مـا بـوسـعه لــلـبـقـاء عـنـدمـا
يستقبل الكهرباء الدور القادم وكله امل ان
يسـتـفيـد من تعـادله مع اجلـوية في ايـقاف

الكهرباء
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 وجنـح الـنــفط بــضــرب كــومــة عــصــافــيـر
بحجـر واحد حيث الـفوز ذهابـا على زاخو
بعـقر داره وزيادة مـعانـاته بالـبقاء من الى
الهبـوط واضافة ثالث نـقاط بفـوزه بهدف
واقع الشـرطة احلدث االهم والتقـدم بهمـا 
في األسبوع احلالي واالقتراب اكثر من أي
وقت مضى من اجلوية بعد مواصلة العمل
اجليد الذي تقوم به كـتيبة حسن احمد في
ـــنــافــســـة وتــقــد ظل أجــواء تـــصــاعــد ا

ـتـراجع رابـعـا الذي من مـتـاعب الـشـرطـة ا
خسـر تسع نـقـاط من أربع مبـاريات لـعبـها
ـــرحــلـــة الــقـــائــمــة خــارج مـــيــدانـــيه في ا
بــاخلــســارة إمــام اجلــنــوب والــتـعــادل مع
الـــبــحــري والـــوسط والــســـمــاوة في اشــد
مـراحـل مـنـافـســات الـدوري عـنــدمـا تـوسع
ـتــصــدر الى ثـمــان نــقـاط مع الــفـارق مـع ا
ـتصـدر ويـصعب االمـور عـلى نفـسه كـما ا
يـظـهر تـأثـيـر الـنتـيـجـة علـى مهـمـة الـفريق
ــطــلـوب الــذي اخــذ يــغــيب عن الــظــهــور ا
خـارج ملـعـبه وهـو الـذي دخل الـسـباق من
اجل حلـصــول عـلى الـلـقب قــبل ان يـبـتـعـد
تلكه للوراء في وضع غير متوقع رغم ما 
من العـب واسـمـاء معـروفـة لـكنـهـا تواجه
الــيـوم صـعــوبـات حــقـيـقــيـة في اســتـعـادة
الـوصـافـة ومـا زاد الـتـعـادل من الـطـ بـله
والــتـفـريط بــفـوز بـالـطــريـقـة الــتي انـتـهت
رور بـفوز كان عنـدها الـنتيـجة والـفشل بـا
األقرب إليه بعدما بقي متقدما بهدفي عالء
عبـد الزهرة  30و 65إمام تـوقعـات العودة
ـبـاراة الـتي كـان راي ألصـحاب بـعالمـات ا
االرض فــيـــهــا عــنـــدمــا فـــرطــوا الـــتــعــادل
مد عندما قلص حميد خالل وقت البديل ا
سلـمـان الـفارق د 91قبـل ان يحـقق مـحـمد
نح فريقه نقـطة غالية نزار التعادل  94و
ونــتـــيــجــة أضــيــفت الى ســجل مــبــاريــات
االرض وتـواجـدهم الــواضح فـيـهـا قـبل ان
يستـقبلـها جمـهور السـماوة بفـرحة غامرة
الن الـــتــــعـــادل أفـــضل من اخلـــســـارة والن
الـنـقـطـة اتـت من الـشـرطـة في تـعـادل اثـار
ـتابـعـ قبل ان يـثـير ـراقبـ وا اهـتمـام ا
غـضب جـمـهور الـشـرطـة الـذي يـرى االمور
تـسـير عـكس رغـبـته بـعـدمـا افتـقـد فـريـقهم
ـؤخرة وتغيب للحـلول والفـشل امام فرق ا
ـفـارز الــتي ال يـنـقـصــهـا شيء عن تـقـد ا
هـمة وقد ال يـكون المجـال بعد الواجبـات ا
الـتـفـكيـر بـإحـراز الـلـقب امـام فريـق مدجج
ـطـلوب بـاألسمـاء لـكـنهـا لم تـقـوم بـالدور ا
منـهـا بعـد الـتعـثر فـي جوالت احلـسم امام
مالحقة النفط القـوية الذي يتقدم ألول مرة

للموقع الثالث
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مـتاز عزز الـزوراء صدارته لـفرق الـدوري ا
بـكر ة الـقـدم اثر فـوزه الـكـبيـر الـذي عاد به
من ملـعب الزبـير في الـبصـرة عنـدما تـغلب
عـلى نـفط اجلـنـوب بـأربـعـة أهـداف لـواحـد
في اللقاء الـذي جرى ضمن اجلولـة الثانية
ـسابـقة مـوسـعا الـفارق مع والثالثـ من ا
اقرب مالحـقـيه اجلويـة الى ست نـقاط بـعد
تعثر الوصيف مع البحري بالبصرة بهدف
لكل قبل ان يتقـدم النفط ثالثـا مستفيدا من
ـلـعـبه وبـ جـمـهـوره تـغـلـبه عـلى زاخـو 
بهدف االخـر من عودة الشـرطة من تعادله
مع السماوة بـهدف رافـعا رصيده الى 68
عـلى بـعد نـقـطـة من اجلـوية  69في الوقت
الـذي رفـع الـشــرطـة رصــيـده الى  67وكـان
ــذكــورة ــتـــضــررين من اجلـــولــة ا اكـــثــر ا
مغتنما الفرصة بشكل كبير واستمر السير
بـاالجتـاه الـصحـيح بـفـضل تـفـوقه بـجـميع
مــبـــاريــات مالعب احملــافـــظــات وبــقــيت له
واحـدة سـيـخـرج الى الـنـجف الـدور الـقادم
وهــو الـــيــوم بــأفــضل حـــال في ظل تــوسع
ـا تـكـون الـفـارق مع مالحــقـيه الـثالثي ور
ذكورة االفضل للزوراء بعد بداية اجلولة ا
قلقة وتعـثر في احلصة الـثانية من الدوري
قــبل ان يـسـتــعـيــد تـوازنه واالســتـفـادة من
العب تــــعـــثــــر الــــشـــرطــــة خـــصــــوصــــا 
احملــافـظــات قــبل ان يـقـع اجلـويــة بـكــمـ
الــبـــحــري الـــذي فـــتح الـــبــاب لـــلــنـــفط في
ــا خــطف مـالحــقــته والـــضــغط عــلـــيه ور

الوصافة منه
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 ويديـن الزوراء بـفـوزه الى الالعـب سالم
شـاكــر ومـصـطــفى مـحـمــود وصـفـاء هـادي
وامجد كلف من ركلـة جزاء محققـا النتيجة
األهـم والـتــفــوق الــفـني والــرغــبــة الـعــلــيـة
والــتـركـيــز عـلى مــواصـلـة الــسـيــر بـطـريق
االنتـصـارات التي بـلغت  22محـققـا أفضل
رحـلة احلالـية عـبر الـظهـور الفني نتـائج ا
والــعـالي فـي مـهــمـة لم تــكن سـهــلـة رافــعـا
رصيده الى 75نقطة ويزيد من حظوظه في
الـصــراع من اجل إحـراز الـلــقب أمـام سـتـة
جوالت مـتـبقـيـة على انـتـهاء الـدوري الذي
الزال يـسـيره اوديـشـيـو بـشـكل واضح عـبر
عطاء مـجمـوعة العبـ تؤدي عـمل جيد في
أهم أوقـات مـنــافـسـات الـبـطـولـة لـكـنـهـا لن
تـكـون سهـله امـام رغـبـة اجلويـة والـشـرطة
الحـقـة وخــطف الـصـدارة مـا يـتـطـلب في ا
ستوى والنتائج ألنه األقرب احلفاظ على ا
باريات له ويدرك اوديشـو أهمية خـوض ا
واجـهـة الطالب مع الـنجف ذهـابـا ويعـود 
ويــســتـقــبل الـســمــاوة واالمـانــة ومـيــسـان
ويخـتتمـها في مقـابلـة النفط بـأقل األخطاء
في ظـل مــا يـقــدمـه الالعــبــ من مــســتـوى
مــسـتـقــر مع تـقــدم الـوقت وجــوالت الـلـعب
الــتي بـاتـت حتـسب بــدقـة كــبـيــرة وتـظــهـر
احلـاجة فـيـها لـلـهدف في ظل قـوة الـصراع
ـتوقع ان يسـتمر للـنهايـة وتظهر تأجج ا ا
ـبـاريـات اسـتـثـنـائـيـة للـيس بـقـيـة جـمـيع ا
لـلـزوراء وحده بل لـبـقـيـة الفـرق خـصـوصا
ـتـأخـرة وعيـنـهـا عـلى الـبـقـاء مـوسم أخر ا
ألنــهــا تـــدرك ان غــيـــر ذلك يـــعــني الـــفــشل
والــزامـهـا الــهـبــوط في الـوقت الــذي تـقـبل
ـلعـبه اشـرت حـالة ـة  اجلـنوب أثـقل هـز
الـتـراجع في اجلـوالت األخـيـرة وانـخـفاض
مـسـتـواه بـشــكل سـريع مـتـراجـعـا لـلـمـوقع
الـتـاسع بعـدمـا فـشل في حتـقـيق الـفوز من
ســبع جــوالت مـتــلــقـيــا أربع خــسـارات من
الـشـرطـة والــصـنـاعـات واجلـويـة والـزوراء
شاركة  تركت تأثيراتها السلبية على ا
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 وكرس السماوة عـقدة الشرطة في مالعب
احملافظات عندما فرض عليه التعادل باخر
باراة ويـقلب تأخره ثالث دقائق من وقت ا
بهدف الى تعادل بطعم الفوز قبل ان يزيد

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

نتخب الوطني لكرة الصاالت الى العاصمة العراقية بغداد بعد ان توج االول في منافسات بطولة كرواتيا الدولية بجدارة وصل ا
ـرحلـة على ـاضيـة ويتـأهل الـة نصف الـدور النـهائي حـيث فـاز في هذه ا نـتخب الـوطنـي من الفـوز على ثالثـة منـتـخبـات في اجلوالت ا وتمـكن ا

ستضيف للبطولة نتخب البولندي ليالقي في النهائي منتخب كرواتيا البلد ا ا
ـركز االول في البطولة نتخب الـكرواتي على ارضه وجمهـوره ليتوج با نـتخب الوطني من الفـوز على ا ـباراة االخيرة تمـكن فيها ا واضاف ان ا

نتخبات االخرى وينتزع الكأس من ا
قبل .“ ونديال االرجنت الذي سينطلق خالل تشرين االول ا ثابة محطة اعداد  يشار الى انه البطولة الدولية التي انتهت تأتي 

WO Ëb « UOð«Ëd  ”QJÐ œuFð  ôUB « …d

v d*« w

‰U¹b½u*« …—UŁ«

V ²M*« ¡«œQÐ bOA¹ vÝu

w½«d¹ù«

œuBI  —bOŠ ≠ œ«bGÐ
كل من يــرغب فـي فــتح تــأريخ لــعــبـة
كمال االجسـام في بالدنا يقف طويال
عـند اسم صـبـاح طـالب شـاب نـحيف
بـعـمـر الـثالثـة عـشـر حتـول الى بـطل
ي في حـــادثــة تـــدرس لألجـــيــال عـــا
تـقلبة والصـعبة ساعدت في حياته ا
ستحيل واعطت دروسا في صناعة ا
االرادة والتصميم والـروح الرياضية
ـسـافات في الـعالـيـة لم تمـنـعه بـعد ا
ـية ارسال بـريده الـذي قاده الى الـعا
ــشـوقـة وغــيـرهـا حل عن حــكـايـاته ا
ي صـبـاح طـالب ضـيـفـا ـدرب الـعـا ا

على (الزمان)
{ كـيف تـقــيـيم لـعـبــة كـمـال االجـسـام في
ــنـتـخب الــبالد خـصــوصـا عــلى صـعــيـد ا
الوطـني الـذي حقق الـعديـد من الـنجـاحات

مؤخرا?
- لــديـــنـــا خـــامــات مـــتـــمــيـــزة خالل
هـــــــــــذه الــفــتــرة سـواء كــانت عــلى
ـــســــــــتــوى ـــســتــوى االداري او ا ا
العـام لالعـب اضـافـة الى ان الـلعـبة
اخــذت حـــيــزا كـــبـــيــرا مـن اهــتـــمــام
الشباب الذين اخذوا يطلعون بكثافة
عــلى ثـــقــافـــة الــلـــعــبـــة عــبـــر تــوفــر
االنـتــرنـيت وتــعـدد صــاالت الـتـدريب
اعتـقـد ان هـناك ثـورة حـدثت في هذا
االفق اضـــافـــة الى االجنـــازات الـــتي
حـقـقـهـا مـنـتـخـبـنـا الـوطـني جتـعـلـنا
نــعــتــز ونــفــتــخــر نــحـن الــيــوم نـرى
الـعـراق يشـارك في اغـلب الـفـعـالـيات

ــسـابـقــات وهـذا مـا كــنـا نـفــتـقـده وا
سابقاً.

{ مـــاذا نــحـــتــاج حـــتى نــصـل الى اعــلى
مستوى?

ـــالي اوال. لـــعـــبـــة كـــمــال - الـــدعـم ا
االجسام لعبة فردية وتختلف عن اي
لــعــبــة اخــرى مـن نــاحــيــة الــتــغــذيـة
والراحـة واالستـقرار من غـير مـعقول
ان يــــــســـــتــــــلـم الالعـب راتـب قـــــدره
خمسمـائة ألف دينار وهو وصل الى
اعـلى مسـتـوى بـعد ان أنـفق عـشرات
اليـ ال يـوجـد حتـفـيز لـذلك الـدعم ا

ادي سيء جداً. ا
{ ثالث سنـوات كانت كفيلة بأعاده البالد
الى الـواجهـة. بداية من 2005 وصوال الى

سيرة? اذا لم تستمر ا  . 2008
- خالل هـذه الــفـتـرة لـم اكن لـوحـدي
بـل كـــــــــــان لـي زمـالء مـن اداريـــــــــــ
ومدرب واجلـميع عـمل يد بـيد حتى
اسـتطـعنـا ان نـحقـق نتـائج ايـجابـية
يرسم عليـها الطريق مـستقبال  حيث
بــصــفـــتي االمــ الــعــام في االحتــاد
ــركــزي لــبــنــاء االجــســام الــعــراقي ا
اتصلت بالسيد ( بول جوا ) سكرتير
االحتاد االسيوي والذي كان مسرورا
وكله شـغف للـمسـاعدة نـظرا لـلعالقة
الـسابـقـة الـتي تـربطـني مـعه مـنـذ ما
كـــنت العـــبـــا  وبـــالــــفـــعل  الـــغـــاء
اليـة على االحتاد وكذلك العقوبـات ا
الــغـــاء عــقــوبــات الالعــبــ االربــعــة
ـشــاركـ في بــطـولــة اسـيـا ان ذاك ا

ايــضــا في تــلـك الــفــتـرة تــمــكــنــا من
ضـمــان مــوقع في االحتـاد االســيـوي
عام   2007بصراحـة انصدمت كـثيرا
في اخلــــــروقــــــات احلــــــاصـــــلــــــة من
االحتــادات الـســابـقـة وكــذلك طــريـقـة
قيادة اللعبة  غيرنا في وقتها الكثير
وجودين  بعد لك والبركة اليوم في ا
الــفـتـرة قــررت االعـتــكـاف واالبــتـعـاد

ألسباب خاصة .
{ مــا بـــ انـــديــة الـــشــبـــاب والـــنــهـــضــة

واجليش.. اين جتد نفسك?

- البدايـة كانت مع نادي الـشباب في
 1973-6-30 لـكن بـعـد فـتـرة ابـتـعدت
بـسـبب ضـغوطـات ومـيـول سـيـاسـية
فصـلت عـلى أثـرها بـسبـب شخـص
دار بــهم الــزمن لــيــصـبــحــوا العــبـ
حتت اشـــرافي فـي نــادي الـــنــهـــضــة
لــعـــبت ســـنـــتـــ حــيـث وجــدنـــا من
الضروري االنتقال الى نادي اجليش
ـدرب مع زمالئي احــمــد الـنــجــفي وا
الـقـديـر سـعـدون احلـيـدري وقـتـهـا لم
يـكن هـنــاك فـريق لـبـنـاء االجـسـام اال

اننا قمنا بتشكيله وأصبح واحد من
اكـبـر االنديـة واكـثـرها تـنـافـسـا على

البطوالت.
{ اليـوم نرى اقباال كـبيرا على لـعبة كمال
االجسـام خصوصا بعد افتتاح العديد من
الـصـاالت فـي كافـة انـحـاء الـبالد هـل هذه

حالة صحية?
- هذا االنفتاح قد يكون فيه سلبيات
وايجابيـات السلبـيات لألسف كثيرة
ـبـيـة مؤازرة اتـمـنى من الـلجـنـة االو
ودعم االحتـاد فـي مـراقـبــة الـصـاالت
ومنـحهـا اجازة رسـميـة بل انه يجب
تـــشـــكــيل جلـــنـــة مــكـــونــة من وزارة
الـداخـلـية ووزارة الـصـحـة والـلـجـنة
ـبـيـة واجملــلس الـبـلـدي واحتـاد االو
وافـقة على بناء االجـسام لـتقيـيم وا
افتتـاح اي صالة ريـاضية من يـفتتح
صـالـة الـعـاب يـجب ان يـكـون له بـاع
في اللعبـة ويلتزم بـالقوان ويـبتعد

عن العشوائية.
{ ماذا تعني لك هذا االسماء:

- مــحــمـود الــســعـيــدي رحــمه الـله.
مــدرب كـبــيـر ومــدرسـة كــبـيــرة كـنت
اطــمح ان اتــدرب في مـلــعــبه ا لــكـنه
رفض ذلـك وانـــــــا احـــــــتـــــــرمـت رأيه
وفسـرته ألسـبـاب ماديـة وكـنت محق

في ذلك.
{ سعدون احليدري

- استاذي وصـاحب فضل كبـير على
اجلــمـيع وانـا فـي مـقـدمــتـهم يــعـجـز
الــــــكـالم عن وصــــــفـه.. هـــــو اب واخ

ا حتـمل الـكلـمة من واستـاذ ورجل 
معنى.

{ بطولة اندية بغداد عام 1976
- اول بطولـة محـلية لي حـققت فـيها
ركز الثاني وكانت حتدي كبير لي ا

{ ارنولد شوارزنيجر 
- الــهـام كــمــال االجـســام.. اســطـورة
ورجل كـــــبــــيــــر وانـــــســــان مـــــثــــالي
ومتـواضع ونـاجح الى ابعـد احلدود
جتمعني معه عالقة وطـيدة اعتز بها

جدا.
ن تهديها? { ثالث باقات ورد 

- الـى شــعـــبــنــا الـــطــيـب واســتــاذي
الكبـير سـعدون احليـدري والى مثلي

االعلى أرنولد
ن تعطيها? { واخرى فيها شوك 

- احتفظ بذلك في قلبي
فضلة { حكمتك ا

- اتق شر من احسنت اليه
{ نصيحة اخيرة لشباب اليوم

- اتـــمـــنى ان يــبـــتــعـــد اجلــمـــيع عن
الــثـــورات الـــعــشـــوائـــيــة وااللـــتــزام
ـبـاد واالخـالق الـسـامـيـة والـتي بـا
تــأتي من تـربــيــة الـوالــدين ارجـو ان
تــكــون افــكـارهم تــتــغــذى عــلى امـور
ايـــجـــابـــيـــة واالبـــتـــعـــاد عن االمـــور
ـنـتــشـرة بـكـثـرة في هـذه الـســلـبـيـة ا
اآلونة كنا شبابا نـقرأ الكتب وننتظر
بـرامج مــؤيـد الـبــدري وكـامل الـدبـاغ
حتى نستفيـد ونتعلم نأمل ان يرقتي

اجلميع بنفسه وبأفكاره.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
اشـاد االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم
نتخب اإليراني في السبت بأداء ا
بطولة مونـديال كاس العالم 2018
ــغـربي مـشـيـرا إلى امـام نـظـيـره ا
أنه قـــدم أداء جــيــدا امـــام نــظــيــره

غربي. ا
وقـال عـضو االحتـاد الـعـراقي لـكرة
الــقـــدم فــالـح مــوسى في تـــصــريح
اوردته وكـــالــة االنـــبــاء اإليـــرانــيــة
الــرسـمــيـة “إرنـا ”واطــلـعت عــلـيه
نـتخب االيراني عـلومة/ إن “ا /ا
ـتـطـورة في اسـيا ـنـتـخـبات ا من ا
وله حـضور قـوي في كل الـبـطوالت
التي شارك بها سواء كان في اسيا
او الــوصــول الي نــهــائــيــات كـاس
ـقـامــة حـالـيــا في روسـيـا الـعــالم ا

االحتادية.”

واضـــــاف مــــوسى ان “مـــــا قــــدمه
ــنــتـــخب االيــرانـي يــوم أمس في ا
بطولة كاس الـعالم التي أقيمت في
روسيا كان جـيدا بالرغم من وجود
تــــــفــــــاوت في مــــــســــــتــــــوى األداء
بـاريات لكن بالـنتيجة بأوقــــــات ا
ـنتـخب االيراني الـنهـائيـة هي ان ا
حــقق فـــوزا مــهـــمــا عـــلى نـــظــيــره

غربي.” ا
نتـخب االيراني قد فاز على وكان ا
غربي جراء تـسجيل عزيز نظيـره ا
ــغــربي ــنــتـــخب ا بــهـــدوز العب ا
بـــاخلــطـــأ في مــرمـــاه بــالـــدقــيـــقــة
اخلـامـسة من الـوقت بـدل الـضائع
باراة ضمن مباريات وجاءت تلك ا
اجملموعة الثانية التي تضم أيضا
مـنتـخبـات إسبـانيـا والبرتـغال الي

غرب. جانب إيران وا
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أعلن نـادي الديوانـية الـرياضي االثـن التـوصل الى اتفـاق رسمي لـتسـمية
مدرب جديد لفريقها الكروي. 

وقـال رئـيس نــادي الـديـوانـيــة حـمـيـد احلــمـداني انه " الـتــوصل إلى اتـفـاق
ـا تبقى رسمي مع النـجم الدولي الـسابق سمـير كاظم لـقيـادة كرة الديـوانية 
ـدرب سمـيـر كـاظم سـيـقدم من مـباريـات الـدوري". وأضـاف احلـمـداني أن "ا

ؤتمر صحفي الساعة الرابعة على قاعة فندق األمراء".  غدا 
وكان نادي الديـوانية اقال احـمد كاظم من تـدريب فريقه الكـروي بسبب سوء

النتائج

ض عـلى افـتـتـاحه سوى تـتـوالى مـبـاريـات مـونديـال روسـيـا الـذي لم 
ايام معدودة لكن مالمح االثارة لم تغب عـن مبارياته التي رفعت شعار
نتخبات التي كانت تعثر الكبار وتـذبذب مستواهم في اغلب مباريـات ا
شوار سـهل ويسيـر نسبـيا مع وجود ـضي  ـرشح في ا من أبرز ا
نتخبات التي تشارك في هذا احملفل الكروي ألول مرة في تاريخها.. ا
بـاريات االعـداديـة التي خـاضتـهـا منـتخـبات ـونديـال ان ا ـثيـر في ا وا
ـونـديـال لم تكن الـفـيـصل في مـستـواهـا فـظـهرت من خالل مـبـاراتـها ا
االولى بخـطوط غيـر مترابـطة وانـعدام االنسـجام ما بـ أكثر من العب
ـنتخبات لم يبـقي على تشكيلة درب ألغلب ا في تشكيلـتها فضال عن ا
ـبــاريـات االعــداديـة الـتي خــاضـهــا قـبل ايـام كـتــلك الـتي ظــهـرت في ا
ـونـديال بـل قام ايـضـا بتـجـريب تشـكـيلـة جـديدة مـعـدودة من انطالق ا
باراة االولى التي خاضها في خضم احملفل.. رغم رسمية وسخونة ا
رشـح جاهـد كثيرا ـتابعـ من أبرز ا فمنـتخب البـرازيل الذي عده ا
لـكن سـوء تلـحظ الزمه امـام مـنتـخب سـويـسرا ورغم ان االخـيـر سجل
ـبــاراة من وضـعــيـة اثـارت الــكـثــيـر من االنــتـقـاد هـدف الــتـعــادل في ا
خصـوصا وان تقـنية الـفيديـو التي تـمسك بهـا احلكام لـدرء اي شكوك
ـتكررة بـاريات مـثلمـا كانت تـلك السـمة ا تـرافق مظاهـر التـحكـيم في ا
ـونـديـال فـظهـرت تـقـنـية الـفـيـديـو كمـسـاهـمة بـاريـات اخلـاصـة با في ا
إلخـراس االلسن الـتي باتت تـشيـر الى الـتحـكيم عـند كل اخـفاق تـمنى

به..
كسيك لكن تسرع سـتوى متميز امام ا انيا التي ظهرت ايضا  اما ا
العبيـها وعدم تـركيزهم أسـهم كثيرا بـغياب االهـداف التي كانت غـلتها
نـاسبة انيـة تسديـدها بالـصورة ا ـاكينـات اال كبـيرة لو أحـسن العبو ا
كسـيكي فوظـفوا هدفهم نتـخب ا فيـما استثـمر جانب الـتسرع العـبو ا
الـوحـيــد كـوسـيـلـة إلبـقــاء صـفـوفـهم مـتــرابـطـة لـيـخــطـفـوا فـوزا بـحـجم

فاجأة.. ا
سـتـوى ثابت وتـمـيز  في لـمح الـذي يـشي  ولم تـعـطي فرنـسـا ذلك ا
ظــهــورهــا االول امـام اســتــرالــيـا وهـي الـتـي اهـنـت اغـلـب مـبــاريــاتــهـا
االعدادية بفوز عريض باستثناء مباراتها االخيرة التي كانت قبيل ايام
نـتخب االمريـكي وحقق فيهـا التعـادل بهدف لكال معدودة وجـمعتـها با
ا كـان مرشحا منـهما وانقـذت تقنـية الفـيديو مـاء وجه الفريق الـذي طا
فوق العادة خـصوصا مع تشكـيلة متجـانسة من الالعب تـطغى عليها
ـدرب ديـديه الـصـبــغـة الـشــبـابـيــة  اال ان االنـتـقــادات دائـمـا تـالحق ا
ـنـاسـبـة في تـضـيف تـلك الـتـشـكـيـلـة ديـشـامب الـذي يـفـتـقـر لـلـخــبـرة ا
ـنـاسب في مـبـاريات نـاسـبـة لـهـا ألحداث الـفـارق ا ـراكـز ا واخـتـيـار ا

منتخب الديوك ..
امـا العـرب فـاكثـر من عالمـة تسـاؤل تالحق ظـهورهـم االول خصـوصا
ــنــتـخب الــســعــودي الـذي قــدم صــورة مــهـزوزة لــيس عــلى صــعــيـد ا
نـتخبـات العربـية فحسـب بل ايضا عـلى صعيـد الكرة االسيـوية التي ا
ـنتخـب االيراني الذي ابـقى صفوفه ثـليـها الى جانب ا يعـد من ابرز 
ـغـربي في الدقـائق االخـيرة مـتـماسـكـة لكـنه عـرف كـيف يلـدغ نـظيـره ا
لـيـنــهي جـفــافـا من حـيـث حتـقـيق الــنـقـاط الــثالثـة في احملــفل الـكـروي
ــنــتــخب االفــريــقـي يــضع الــكــثــيــر من عالمــات االهم  فـــيــمــا بــقي ا
االستفـهام امام االندفاع  واحلـماس الذي اظهـره العبيه لكـنه افتقروا
لـلمـسة االخـيرة فـي انهـاء هجـماتـهم  بـالهـدف الذي طـال انتـظاره في

مثل االسيوي .. مباراتهم امام ا
وذات الكالم يـنطـبق على مـنتـخب مصـر التي قـدمت من خالل العبـيها
ـتـمـرس ـنـتــخب االورغـويـاني ا اداء رجـولـيـا ووقـفت الـنــد لـلـنـد امـام ا
ـيـة  وليس ـدرع بخـبـرة العبـيه احملـترفـ في اقـوى الدوريـات الـعا وا
هـنــا في بـاب مــقـارنــة مع العـبي مــصـر الـذيـن ايـضـا حــظـوا بــفـرصـة
ـــمــــاثـــلـــة  لـــنــــظـــرائـــهـم العـــبي االورغـــواي لــــكن عـــامل االحـــراف ا
ـبـاراة الـتي اعـطـت في دقـائـقـهـا االخـيرة اخلـبـرة  كـان احلـاسم في ا
حـسمـا للـفريق االورغـوياني بـالـهدف الـذي سجل في الـدقيـقة االخـيرة
ـصـري  الـذي عـلى ـنـتـخب ا لـيـرسم انـكـسـارا وخـيـبـة في صـفـوف ا
هاجم محمد صالح مدربه هكتور كوبر تدعيم الصـفوف واالستعانة با
نافسة فخبرة االخير واندفاعه السريع لتـشكيل اخلطورة على الفرق ا
سيسهم بشكل كبـير في  حتقيق الفوز او على اقل
ـشرف الـذي ينتـظره الـعرب ليس تقـدير الـظهور ا
نتخبات صري فحسب بل حتى ا نتخب ا من ا
الـــــــثـالث االخـــــــرى  فـي  مـــــــبـــــــاريــــــــاتـــــــهم
ـغـرب الـتــالـيـة  واقـصـد بـهـم كال من تـونس وا

والسعودية ..
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