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شاركة في دورة االلـعاب االسيوية الثامنة عشرة التي تستمر احداثها غادرت منتخبات العراق بكرة السلة ( 3x3) واجلوجستو والتجذيف اندونيسيا بعد ا
درب مـحمد جـواد محمد قبل فـيما يـغادر فجـر اليوم االربعـاء منتـخب رفع االثقال صـاحب االجنازات الكـبيرة ويتـألف من ا حتى الثـاني من شهر ايـلول ا
كاظم وعبـد الكر كاظـم وعباس احمـد والرباعـ صفاء راشـد وسلوان جاسـم واحمد فاروق ومـحمد رضـا علي وهدى سـالم. وحقق صفـاء ذهبية وزن 85
درب كغم وسـلوان فـضية  105 كغم. وضـمت تشـكيلـة منـتخب كـرة السـلة الالعـب ايـهاب حسـن وجاسم محـمد وعـباس حـكمت وعـبد الـله ماجـد وقادهم ا
نتـخب من الدور االول بعد ثالثة انتـصارات وخسارت اما اجلوجـستو فشارك بالعبـ اثن هما علي احمـد ومحمد اسماعيل حتت نضال غا وخرج ا
درب ركز السادس في الترتيب العام وقاده ا ربع الذهبي. وكان العب الـتجذيف محمد رضا احتل ا درب ثائر جواد ولم يحالفهما احلظ في بلوغ ا قيادة ا
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ـبيـة حالـة من التـشظي كـما تـعيـشهـا اليوم لم تـشهـد اللـجنة األو
فالصـراع على أشده والـتجاذبات بـلغت الذروة ومـا يتسرب من
خلف الكواليس يدل على سقـوط عناوين الرياضة في فخ البؤس
وكــمــ اإلفـالس فــهم يــســتــدعــون بــالـــعــلن قــامــوس الــشــتــائم
ويسـتعينـون في السـر بثقافـة بث الفرقـة واحلض على الـكراهية
ـؤسسة وتتـحول الرموز الى شـخصيات من ورق لتسـقط هيبة ا

قابلة لالحتراق والتمزق والتبعثر.
ـنتصف ونسى ان الـعبرة ليس الرئيس أدمن مـسك العصا من ا
ـمسـكـة بهـا.. هل هي ضـعـيفـة خـائرة بـالـعصـا ذاتـهـا بل بالـيـد ا
مـاكـرة ام قـوية حـكـيـمـة عادلـة? فـمن رزايـا هـذا الـزمن الرديء ان
يـكـون الـرئـيس حـبـيس غـرفـته.. صـدى قـراراتـه ال تغـادر مـكـتـبه..
مجرد واجهة مسلوبة اإلرادة كخـلفاء بني العباس أواخر ايامهم

عندما أضحوا العوبة بيد االخرين.        
حان الوقت ليثبت رعد حمودي بكل تاريخه الرياضي وخبرته انه
ـبي السيـمـا هو الـوحـيد الـشـرعي ب يـسـتحق قـيـادة البـيت األو
كتب التنفـيذي بتفويض دولي ودعم حكومي.. عليه ان أعضاء ا
يلـتقي بـنفـسه ويصـارحهـا وينـصت الى اخمللـص الـشرفاء من
الذ االمـن لكل حـوله ويـغـادر سـيـاسة احلـيـاد الـسـلـبي ويـغدو ا
االحتـادات..  عـلـيه ان يـجـمع ال يـفـرق.. يسـتـقـطب الـشـخـصـيات
ـنافـقـ والـفـاشلـ والـفـاسدين. الكـفـوءة والـنزيـهـة.. ويـسـتبـعـد ا

    
ـبـيــة تـقف الـيـوم امـام نــقـطـة فـاصــلـة بـ حـقـبــة جتـلى فـيـهـا األو
ـكن ان تـكـون نـقـطـة اإلخـفـاق والـفـسـاد.. وبـ مـرحـلــة جـديـدة 
انطالق نـحو افـاق جديدة ولـكن برئـيس قوي.. شـجاع.. صاحب
قرار ومكتب تنفيذي تشغله شخصيات متوهجة ال بخيال مأتى

رتزقة من اللصوص وقطاع الطرق. ومجموعة من الطارئ وا
ـبـيـة شـرع األبـواب لـشذاذ هـذا االنـحـطـاط الـتـاريـخي لـلـجـنـة األو
ن يبحثون عن تربـة هشة ليمدوا جذورهم حتت األرض االفاق 
ـقراطـية كـنبـتـة شيـطانـيـة طاردة ألهل الـرياضـة احلـقيـقيـ فـالد
ـؤهـلـة وسمـحت بـدخول ـزيـفة ادت الى اقـصـاء الـشخـصـيات ا ا
عدد كبـير من الدخالء بـسبب حداثـة التجـربة وغيـاب القوان او
ؤسسة الى تفسيرهـا حسب االهواء والرغائب لـذا حتولت هذه ا
ا تقدمه من امتيازات مادية ومعنوية. عنصر جاذب للغرباء نظرا 
نــعم أكــثــر مـن عــقــد كــامل حتــولت فـــيه صــنــاديق االقــتــراع الى
حـاضـنـة تـفـرخ مـع كل دورة انـتـخـابـيــة وجـوه جـديـدة قـادمـة من
ـقــدمـة ـشــجـعــ واألنـصــار لـتــتـبــوء ا اجملـهــول او مـدرجــات ا
وتـتحـكم في مصـائـر االلعـاب اخملتـلفـة رغم مـحدوديـتهـا بل حتى
بالدتها احيـانا حتى عشعـش اجلهل وتضاءلت كوة االمل ولف

ستقبل.  الظالم شعاع ا
ــبـيـة ان يـجـــــــــــتـمع بـكل االحتـادات  عـلى رئـيس الــلـجـنـة األو
ويـبـشـــــــــر بعـودة الـقـــــــــيم الريـاضـيـة الغـائـبـة ويسـد الـفـجوة
الـكـبيـرة الـتي تـعاظـمت نـتـيجـة اخلالفـات.. يـدعو الـى الثـقـة التي
اهـــتـــزت والــنـــفـــوس الــتـي تــبـــدلت ويـــســـعى الى
الــتـغــيـيــر.. يـحــاول بـكـل مـا اوتي من عــزم عـلى
ن غـادر بــعـد ان عم اخلـراب جـذب الــنـاس 
وســـادت الــفـــوضـى واال عـــلــيـه ان ال يـــتــورط
بـواليـة ثـالـثـة حـفـاظـا عـلى كـرامـته.. ومـا تبـقى

منه.
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جسـام محـمد وطه حـس واحـمد فاضل
ويـاسـر عـلي والـوثب الــعـالي وتـمـثـلـنـا
الالعـبـة مـر عـبـد احلمـيـد.وقـال الـعداء
عـدنان طـعيس انه سـيـسعى الى حتـقيق
نتائج في سباق  1500 متر وانه سعيد
لــتــواجـده فـي دورة االلـعــاب االســيــويـة
الـثـامـنـة عـشـرة في انـدونـيـسـيـا بـعد ان
حــمــلت اسم الــعــراق عــالــيــا في آســيـاد
انـــشــون فـي كــوريـــا اجلــنـــوبــيــة 2014
وحــقــقت ذهـبــيــة وبـرونــزيـة.امــا زمــيـله
مـصـطـفـى داغـر الذي سـيـخـوض نـهـائي
رمي الـقــرص فـذكــر انه اسـتــعـد بــشـكل
دة شهرين وان شاء جيد في بال روسيا 
الـله احــقق نـتـائـج جـيـدة وامــتـلك الـرقم

العراقي وقدره  6089 متر.
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خــرج الالعـب مــحــمـــود رضــا فــــي وزن
فــــــــوق  90 كــــغم مـن الـــدور الـ  32في
لعبة الكوراش بعد خسارته امام الالعب
عـبـد الـبـصـيـر رحـمانـي من افـغـانـسـتان
بـنـتيـجـة عـشـرة مـقـابل الشي فـي الـنزال
الـذي اقــيم الــيـوم الــثالثــاء في اجملـمع
الـــريــاضـي الـــرئــيـــسي فـي الــعـــاصـــمــة
ـنـتـخب الـعـراقي جـاكـارتـا.وقـال مـدرب ا
لــلـكـوارش حـيــدر حـسن ان الالعب ظـهـر
عليه االرتباك بـشكل واضح السيما وانه
اول مـــرة يــشـــتـــرك في بـــطـــوالت بـــهــذا
احلـجم مـبـينـا ان رهـبة الـبـساط مـنـعته
طـلـوبـة التي من من الـقـيـام باحلـركـات ا
خاللــهـا يــسـتـطــيع حـصــد الـنــقـاط امـام

مـتر االولى وتـمكن مـن التـقدم عـلى بقـية
الـعـداءين غـير ان الـ  200 مـتـر االخـيرة
شـهدت تـفوق الـقـطري ابـو بكـر عبـد الله
والــهــنــدي سـنـغ مـاجنت الــلــذين قــطــعـا
ـسـافـة بزمـنـ قـدرهـما  14825ثـانـية ا

و 14864ثانية على التوالي.
درب جـبـار قاسم ان الـعداءين واوضح ا
ــشــاركــ في ســبـاق  800 مـــتــر عــلى ا
مــسـتـوى عـالي وان ارقـام ايـهـاب جـبـار
شاركات السابقة ولم اتوقع أفضل في ا
هذه الـنـتـيـجـة مسـتـدركـا ان لـكل سـباق
ـشـاركات في ظـروفه اخلاصـة وان قـلة ا
الـــبـــطـــوالت اخلـــارجــيـــة جـــراء ضـــعف
مـيـزانيـة احتـاد الـعاب الـقـوى يؤدي الى
هـذه الـنـتـائج وعـروس االلـعـاب بـحـاجة
الى دعم كبـير وتخصـيصات مـالية حتى

نستطيع مجاراة ابطال العالم.
bſ Âu¹  U U³Ý

ـالي الحتــاد الـعـاب الـقـوى ذكــر االمـ ا
ـــنـــتـــخب الـــعــراقـي في آســـيــاد اداري ا
انـــدونــيــســا الــدكــتــور زيــدون جــواد ان
برنامج الـيوم االربعاء في ريـاضة العاب
القـوى بـالنـسـبـة للـعـراق يـتضـمن اقـامة
نهائي سباق  200 متر لـلرجال في حال
تـــــأهل الـــــعـــــداء احــــــــمـــــد عــــــــــصــــام
وتصــــــفـيات سباق  1500 متر لـلرجال
ـثلـنـا العـداء عدنـان طـعيس ونـهائي و
رمي الـــقــرص ويـــشــارك فــيـه الــريــاضي
مصطفى كاظم داغر وتصفيات سباق 4
 400 * متر بريد ويشارك فيه العداءين

ركز الن بزمن قدره  2372ثانيـة ثم في ا
الـثـالث السـريالنـكيـة روميـشـكا كـوماري

بزمن قدره  2379ثانية.
و تقسـيم العداءات الـثالث على أربع
مــجــمــوعــات عــلى ان تــتــأهل اصــحـاب
ـراكـز الــثالث في اجملـمــوعـات االربـعـة ا
الى جانب أفضل االرقام في التصفيات.
وبـلغ الـعداء احـمـد عـصام نـصف نـهائي
سـباق  200 مــتـر لـلـرجـال بـعـد احـتالله
ـركـز الـرابع في مـجــمـوعـته والـتـرتـيب ا
الـرابع عـشـر وقـطـع عصـام الـسـبـاق في
اجملــمــوعــة الــرابــعـة بــزمـن قـدره 2131
ـــركـــز االول الـــعـــداء ثـــانـــيـــة وأحـــرز ا
الــــــــكـوري اجلــنـوبي بـارك تــايـــــــكـون
بزمــــــن قـــــــــدره  2077 ثانـيـة ثم جاء
ـــركـــز الـــثـــاني الـــعـــداء الـــقـــطــري في ا
تـوســـــــــ اوكــنــدي بــزمن قـدره 2078
ثـانـيــة ثم الـصــيـني بي جي ثــالث بـزمن

قدره  2081  ثانية. 
وشـارك في تـصفـيـات اجملمـوعـة الرابـعة
في سـبـاق  200 مـتــر لـلــرجـال ثــمـانــيـة
عـــداءيـن من الـــعــــراق وقـــطــــر وكـــوريـــا
اجلنـوبيـة والصـ واندونـيسـيا وهونك

كـونك وإيـران والــنـيـبــال واالخـيـران 
شرف عـلى العداءة استـبعادهـما.وقـال ا
درب يـوسف عـبد الـرحمن دانـة حسـ ا
ان الــتــكــنـيـك الـذي خــاضت بـه الالعــبـة
ـا أفـقـدهـا الـسـبــاق لم يـكن صـحـيــحـا 
ـراكـز الثالث االولى خـاصـية الـلـحـاق با
شـاركة في مـجمـوعتـها مـبيـنا ان عـدم ا
ـسـابقـات الـدوليـة أبرز في الـبـطوالت وا
االسـبـاب الــرئـيـسـيــة الى عـدم الـوصـول
الى النتائج االيجابية السيما وان دورة
االلـعـاب االسـيـويــة من اقـوى الـبـطـوالت

ويشارك فيها خيرة ابطال العالم.
واوضـح عـبـد الـرحـمن ان الـعـاب الـقـوى
حتتاج الى دعم كبير وتوفير مستلزمات
االعـداد ومـالعب الـتــدريب الــتي نــفـتــقـد
الـيـهـا بـاسـتـثـنـاء مـلـعب وزارة الـشـبـاب
والــــريـــاضــــة الــــتي وضــــعـــتـه الـــوزارة
مــشــكـــورة في تــصــرف ريــاضي الــعــاب

القوى.
واضــاف ان الـــريــاضـــيـــ األســيـــويــ
ــشـاركــ في سـبــاقـات الــعـاب الــقـوى ا
انتظـموا في بطوالت خـارجية ال تقل عن
أربع بـــطـــوالت فـــيـــمـــا لـم نـــتـــمـــكن من
ـشـاركـة فـي بـطـولـة واحـدة واقـتـصرت ا
ـعـسـكـر الـتـدريـبي الـتـحـضـيـرات عــلى ا
ـكن وحـده ان يحـقق لك الغـاية الذي ال 
ـنـشـودة وان غـيـاب الــتـخـطـيط يـعـيق ا

الوصول الى رياضة اجناز عالي.
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وودع الـعداء ايـهاب جـبـار نصف نـهائي
سباق  800 مـــــــــتـر رجال بـعد ان جاء
ــركــز  11في الــتــرتـــــــــيب الــعــام في ا
ــركـز الــثـالث في اجملــمـوعــة الـثــالـثـة وا

بـــــــــزمن قدره  14887ثانية.
وانطلق ايهاب جـبار بسرعة في الـ 400
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أكد رئيس البعثة العراقية لدورة االلعاب
االسـيـوية الـثـامـنة عـشـرة فالح حسن ان
الرياضـة العراقيـة بحاجة الى عـمل كبير
حـتى نـلـحق بـدول القـارة الـصـفـراء التي
ـسـنـاه تـطـورت بـشـكل واضـح وهـو مـا 
عـلـى ارض الـواقع مـن خالل مـتــابــعـتــنـا
ـقـامـة في لـفـعـالـيـات الـدورة االسـيويـة ا
بيـانغ وتستمر حتى الثاني جاكارتا وبا

قبل من شهر ايلول ا
واضــاف حـــسن ان لــديـــنــا امـــكــانـــيــات
ومـواهب ويـتـوجب تـوظــيـفـهـا بـالـشـكل
الــــــصــــــحــــــيـح مـن خالل وضـع بــــــرامج
مـسـتقـبـليـة ودراسـات تضـفي الى نـتائج
ايجابـية تعزز حـضور الرياضـة العراقية
على صعيد اخلارطـة االسيوية مبينا ان
الــتـقــدم الـكــبـيــر لـدول شــرق آسـيــا بـات
لونة واضحا من خالل حـصد االوسمـة ا
ــتــنــوعـــة وعــلــيــنـــا ان نــضع اخلــطط ا
ـنــاسـبـة الــتي تـكـفل واالســتـراتـيـجــيـة ا
الــوصـول الى ريـاضـة اجنـاز حـقـيـقـة في
سـتـقـبل.وبـ رئيس الـبـعـثة الـعـراقـية ا
لـدورة االلعـاب االسيـوية الـثامـنة عـشرة
ان مـــا حــقـــقه احتــاد رفـع االثــقـــال يــعــد
مـفـخـرة لـلــريـاضـة الـعـراقـيـة اذ اجـتـهـد
يز وحصد نتاج ما خطط وعمل بشكل 
اليه بـاحلصول عـلى ذهبيـة طرزت صدر
الــربــاع صــفــاء راشـد في وزن  85 كـغم
ـتــألق سـلـوان جـاسم في وزن وفــضـيـة ا
نتخبات  105 كغم حاثا بقية ا
ـتبـقية بـآسياد سـابقات ا الـعراقيـة في ا
انـدونـيسـيا الـى ان بذل قـصـارى جهـدها
من اجل الـوصـول الى مـنصـات الـتـتويج

في احلدث القاري الكبير.
بـية الوطـنية وب حـسن ان اللجـنة االو
الـعـراقـيـة سـتـكـرم اصـحـاب االجناز وفق
ـا يوازي الـضوابط الـتي  اقـرارها و
مـا حـقـقـوه لـلـعـراق ورفع رايـة الـله أكـبر
ـــبـــيـــة في احملـــافـل الـــدولـــيـــة وان االو
سـتـواصل دعـمهـا واسـنـادهـا لالحتادات
الـــريــاضـــيــة حـــتى تـــصل الـى نــاصـــيــة

النجاح.
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ودعت الــعـداءة دانـة حـسـ تـصـــــفـيات
سـباق  200 مـتـر لـلـنـساء بـعـد حـلـولـها
الـيوم الـثالثـاء في الـترتـيب الـرابع على
مـجمـوعـتـهـا واخلـامس عـشـر بـالـتـرتيب
الـــعــــام في زمـن قـــدره  2431 ثـــانــــيـــة
وخـــاضـت دانـــة حــــســـ الـــســــبـــاق في
اجملــمــوعــة الـرابــعــة الى جــانب ســبــعـة
عـداءات من الـهـنـد والــصـ وسـريالنـكـا
وانــدونــيــســـيــا وهــونك كـــونك والــيــمن
ــركـز االول في والـســعــوديـة.وجــاء في ا
تــصـفــيـات اجملــمـوعــة الـرابــعـة الــعـداءة
الـهــنـديــة دوتي جـانت وقــطـعت مــسـافـة
ســـبـــاق  200 مـــتـــر بـــزمن قـــدره 2337
ثانية وحـلت ثانية العـداءة الصينية تي
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نـتواصل الـيـوم في تـسـلـيط االضواء
ـمــتـاز عــلى مـشــاركــة فـرق الــدوري ا
االخيرة  التي شـكلت حتد كـبير امام
الـــكل بــســـبب  طــول فـــتــرة الــدوري
ـبــاريـات ومـشـاكل فـنـيـة   وضـغط ا
واداريـــــة  اخـــــرى   وسط هـــــمــــوم
وشــكــاوى الـفــرق والالعــبــيـنــفي ظل
اجـواء  الـلـعـب  اخملـتـلـفـة وبـالـكـاد
تــمــكــنت  بــعض الــفــرق  من انــهـاء
الدوري  قبل ان تتـوجه االن للموسم
ـتوقـع ان ينـطـلق في الـرابع الـقـادم ا
ــقـــبل بــعــدمــا  عــشــر من الــشـــهــر ا
طالـبة باعـتماد ارتفعت االصـوات  ا
طـلوب إلقـامة الـبطـولة   التـوقيـت ا
في اجــواء لــعب  مــنــاســبــة  تــخـدم
الــــفـــرق انـــطالقــــا من كـــون الـــدوري
هم لتطـوير اللـعبة ومهم ان رتكـز ا ا
تـتــضـافـر جـهــود الـكل  من اجل دعم
ــســـابـــقــة والـــقــدرة عـــلى تـــنــفـــيــذ ا
الـــبــرنــامج  عــلـى ان يــكــون مــوعــدا
ثــابـتــا  لــلـمــواسم الــقــادمـة من اجل
ـسـابـقة الـتـي الزالت تـمر اسـتـقـرار ا

في جـــمـــيع مـــفـــردات الـــعـــمل بـــعـــد
فضيـحة تـزوير اعمـار فرق النـاشئ
ـبي وامــور اخـرى والـشــبــاب  واالو
سار  عندما حتتاج الى  تصحيح ا
ـا  امــام تـطـويـر  يـظــهـر الـكـل  حـا
الكـرة العـراقيـة التي عـلى الفرق ان 
تتفق على فرض ارادتـها  لكي تسير
االمــور  بـــاالجتــاه الــصــحــيح عــبــر
مشروع عمل مـتطور ولو هـنا ال نريد
ــشـــكـــلــة ان نـــحـــمل االحتـــاد هـــذه ا
لـوحـده  بل االنــديـة جـمـيـعـهـا تـقـدم
عمال  تقليديا وهي ال تقدر ان تدير 
ــثال بــفــريق كــرة نــشــاطـــا واحــدا 
الــقــدم  كــمــا نــرى ذلك في الــدوري 
سـتوى رغبة الذي يأمل ان يـكون  
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وضـوع حيث تـسليط واعود ألصل ا
االضواء  على فـرق الدوري لـلموسم
االخــيـــر حـــيث فـــريق الـــصـــنـــاعــات
ـيـكـانيـكـيـة  بـعـد اول مـشـاركة له  ا
وقدم مـا يقـدر عـليه البل قـدم  موسم
ناجح عندما وقف فوق معروفة حيث

ــيــنــاء  عـــنــدمــا انــهى الـــطالب  وا
ـــوقع احلـــادي عـــشــر  ـــوسم في ا ا
ـدرب عـماد بـعدمـا جنـحت االدارة وا
عـودة والالعـبـ في تـقـد الفـريق 
بـصــورة مـهـمـة بـعــدمـا امـنت اجـواء
ـــشــاركــة الـــلــعـب امــام  حتـــديــات ا
االولى الـتي خـاضـهـا الـفـريق بـإرادة
ـــدرب في الـالعــبـــ عـــنــدمـــا جنح ا
اختـيارهم  ضـمن مواصـفات الـقدرة
عــــلى الـــلــــعب فـي  الـــدوري في اول
وسم مشـاركة  حتت شعـار البـقاء  
اخر  وهو ما حتـقق في ظل ما قدمة
الالعــبـ في خــطـوات مــهـمــة ضـمن
مـــــــراحل الـــــــدوري  وفي  حتـــــــسن
االداء  مع مـــرور الـــوقت  وارتـــفــاع
مستـوى النـتائج التي دعـمت الفريق
فـي مـهــمــة تــعــامل مــعــهــا الالعــبـ
درب بـحذر وزادة وحـدته وتطور وا
مع مــــــــرور اجلـــــــوالت  مـن حــــــــيث
تــسـجـيـل االهـداف  الــتي بـرز فــيـهـا
بـتمـيـز منـا طه الـذي  تـسلـطت عـليه
األضواء  لينتقل الى فريق الشرطة 
وخـرج بحـصـيلـة عـاليـة في عـدد منه

U³Ý‚∫ الالعبة دانة حس تخفق في سباق 200م جاكارتا

فردات عمل مرتبـكة  القت بظاللها
عــلى  الـفــرق نـفـســهـا  الــتي تـأمل 
اقامة  الـدوري بظـروف عمل  افضل
ـــواسم مـن الـــذي جـــرت عـــلـــيـه في ا
الــســابـقــة  بل في عــمل تــقــلــيـدي لم
ــســابــقــات الــتي تــتــجــاوزه جلــنــة ا
سـتـكـون حتت ضـغط الـفرق الـتي  ال
ـكن ان تبـقى تـعـمل وتـشـارك ضمن
بطولة متأخرة في كل تفاصيلها امام
محاوالت خجولـة للجنة واالحتاد في
بـــدايـــة كل مـــوسم  قـــبل ان تـــظـــهــر
الـلجـنـة   وتـعلن عن مـوعـد انـطالقة
الدوري الذي مهم ان تتحكم به الفرق
من خالل الـهـيـئة الـعـامـة لـكت تـسـير
االمـور بـاالجتـاه الصـحـيح لـلـمـرحـلة
الــقـادمـة بــعـدمــا مل الـكل ويــشـعـروا
باخليـبة ازاء الـعمل التـقلـيدي  حتى
لم يــطـمـأنـوا بــعـد الى  تــصـريـحـات
وعد اللجنة في ان يبدا الدوري في ا
ذكـور الـذي اختـرته بـدون اخذ راي ا
الفرق التي خرجت من دوري متعثر 
في كل شيء وغيـر مـلب لرغـبة الـفرق
واللعبة التي حتتاج الى    تغيرات

جانب من
سباقات الدوري
متاز بكرة القدم ا
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كــمــا قــدم مـــبــاريــات مـــهــمــة خــارج
الـعاصـمـة  كمـا جنح في الـتـقدم في
واقع وظهر بشكل ايجابي في اخر ا
اجلــوالت عـلى عــكس  فــرق اخـرى 
بـاريات   ظهـرت تـعاني من واقـع ا
ألسـبـاب مــخـتـلـفــة في وقت اسـتـفـاد
الصناعـات من تلك الفتـرة التي اكثر
ما تـنعكس سـلبـا على الـفرق قبل ان
يـعـكس الـصنـاعـات قـدرات عـنـاصره
في اصـعب اوقـات الـدوري الـذي كاد
ـــوقع افــضـل من الــذي ان يـــخــرج 
انتهى عنده بفضل التعامل الواضح
ـبــاريـات  الـتي اسـتــفـاد مـنـهـا مع ا
بشكـل  ناجح بعـدما حـقق الفوز في
 13مـبـاراة وهـو عـدد مـهـمم في اول
حضور  لفريق  اعتمد على عناصر
شـابـة تعـامـلت مـعـهـا  ادارة الـنادي
من خالل تـام رواتـبـها وعـقـودها 
فــيـــمــا تـــعــادل في  11وخــســر �15
وظـهــر في وضع تـهـديــفي  مـنـاسب
بـعـدمـا سـجل  �48 وتـقـبـلت شـبـاكه
 46 وجــمع  47 نـــقـــطـــة  بـــعـــدمــا
رور الوقت  ما تعززت ثقة الفريق 
دعم االمـور الـتي انـتهـت علـى افضل
مـا يــرام في مـوسـم نـاجح  لــلـفـريق
الـــذي يــكـــون قــد جتــاوز االخـــتــبــار
الـصـعب  وفي جتـربـته االولى الـتي
نـالت اهـتــمـام وسـائل االعالم  الـتي
سـلــطت األضــواء عـلى الالعــبـ عن
ـديـح لـلــمـدرب قــرب قـبل ان تــكــيل ا
همة  الشاب عماد عـودة الذي الزم ا
حـتى النـهـايـة وهـو ما يـعـكس حـالة
االســتــقــرار  الـتي مــر بــهــا الــفـريق
الـذي اعــلن عن االسـتـعــداد لـلـمـوسم
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وكــان الــفــريق قــد لــعب  38مــبـاراة
ـوسم الـذي انـطـلق عـنـدمـا اسـتـهل ا
في  22 تـشـرين الــثـاني  أي بـفـارق
شــهــرين عـن مــوعــد الــدوري الــقـادم
قـرر ان يفـتـتح في الرابع عـشر من ا
ايـــلــول الــقــادم  عــنـــدمــا خــســر من
ـــبــاراة الـــزوراء بــهـــدف  وخـــســر ا
الثانية من النجف بهدف لهدف قبل
ان يـحــقق الـفـوز االول عــلى الـطالب
بــهــدفــ لـواحــد  كــمــا تــغـلـب عـلى
الــسـمــاوة بـهـدفــ لـواحــد  قـبل ان
  قبل ان يخسر من  مـيسان بـهدف

بانـتـداب  العبـ قـادرين للـدفاع عن
شـاركة الـتي  تواجـد في مواقـعها ا
االخـيـرة لـكنـه جنى من الـهـبوط قـبل
ــرة ان يــظـــهــر بــشــكل مــغــايــر في ا
االخـيـرة مــسـتـفـيـدا بــشـكل جـيـد من
ـهـمة مـباريـات األرض الـتي دعـمت ا
وجــمع اغـلـب الـنــقـاط مــنــهـا وسط 
دعم جـمـهـوره الـكـبـير الـذي ازره في
العب  الـتي تـواجـد فـيـهـا قـبل كل ا
ان تظهر  الـقدرات الفنـية للمدرب خ
طـالـب جنم الـذي حــقق الـتــحـول في
ــشــاركـة مــحـقــقـا حــصـيــلـة مــسـار ا
نافـسات بعدما تعامل مقبولة  في ا
مـع الــــــــــــــفـــــــــــــرص  مـن خـالل اداء
سـتويات    الذين قدمـوا ا الالعبـ
  ــــهــــمـــــة وجنــــحت فـي  تــــقــــد ا
ـوسم مــبـاريــات  نـاجــحـة وانــهت ا
بــشــكـل نــال رضــا االنــصــار  في ان
نافسات  وهذا يستمر الفـريق في ا
ـــوقع مـل حتـــقق بــــعـــدمـــا حـل في ا
الـثاني عـشـر بـعدمـا تـوازن مع مرور
الوقت وقدم مـباريات نـاجحة  حتت
ـا  انــظـار جــمـهــوره الـذي اســعـد 
خــرج  به الــفـريـق بـاألخــيــر بـعــدمـا
كــــشف عن روحـــيــــة الـــلـــعب واالداء
مـحـقـقـا الفـوز في  11مـبـاراة  وهو
مــعــدل مــقــبــول  قــبل ان يــتــعــادل 
ثـلـها وخـسر  16مباراة  وفي كل
االحوال  قدم الـفريق موسـما افضل
بكثيـر من  الذي قبـله وهذا امر مهم
ـــشـــاركــة في ان يـــســـتـــفـــيــد مـن  ا
ويتدارك االمور بجهود الالعب قبل
ان تأتي االخـبار من مديـنة الـسماوة
وعشق ابـنائـها  وحـبهم لـكرة الـقدم
د والرغـبة فـي ان تتـضافـر اجلهـود 
ـــــؤســـــســـــات الـــــفـــــريق مـن خالل ا
احلـكـوميـة احملـلـيـة ف تـامـ اجواء
اللـعب  لتـحـقيق فـرصة الـبقـاء التي
ال تــظـــهــر ســـهـــله امـــام  مــشـــاركــة
حتـــــتــــــاج  لألمــــــوال والالعــــــبـــــ
اجلـاهـزين لـكن مـهم ان يـزج عدد من
ـــشــاركـــة مع  ـــديـــنـــة  وا العـــبي ا
الــفـريق الــذي اسـتــمـر يــعـتـمــد عـلى
عــنـاصـره مـن خـارجـهــا الـتي كــلـفت
ــــكن االدارة امــــواال عـــــالــــيـــــة  ال 
تــأمـيــنــهـا اذا لم يــظــهـر دعم ادارتي
احملـافـظـة ومـجـلـسـهـا والـوقـوف مع
ـــقــبــلــة  ــشــاركــة ا االدارة في دعـم 

حيث يـقـول احد انـصار الـسمـاوة ما
ــوسم االخــيــر  قــدمـه الــفــريق فـي ا
شـيء مـــقــبـــول امـــام  ظـــروف عـــمل
وامكانات  االدارة التي حتتاج  الى
ـــســـتــنـــدة  حــتـى تــأتي خـــطــوات ا
االعــداد لــلــوسـم الــقــادم  افــضل من
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مـبـاراة  وكـان الـفــريق قـد لـعب  38 
جـمع خاللـهـا 44نـقـطـة   ومـتـوازن
في الـدفـاع والــهـجـوم  واسـتـهـلـهـا 
بالتعادل من دون اهداف مع االمانة 
وخـسر فـي ملـعب مـيـسـان بـهدف مع
اصــــطـــــحـــــاب االرض وخـــــســـــر من
  وخـسر من السـماوة بـهـدف لهـدف
  قبل ه بـاء بثـالثة اهـداف لـهـدفـ ا
ان يـــحــقـق الــفـــوز االول عــلـى فــريق
كــربالء بـهــدف  وتــعـادل بــالـبــصـرة
بــهــدف مع الــبــحــري  وتـغــلب عــلى
الــديـوانــيـة بــثالثــة اهـداف  لــواحـد
وخسـر من زاخو بـهدف لـهدف ومن
دون اهــــــداف تـــــــعـــــــادل مع فـــــــريق
  وتـلــقى خـسـارة الــشـرطـة احلـســ
الثقـيلة بـأربعة اهـداف لواحد وجنح
في الفـوز على الـوسط بهـدف وخسر
ـيـنـاء بـهـدف وتـعـادل سـلبـا مع من ا
الزوراء في نتيـجة مهـمة حتت انظار
جمهوره  وخسر من الطالب بهدف
لواحـد  وخسـر من اجلنـوب بهـدف
لــواحـــد وجنح الــفــريـق في حتــقــيق
رحلة التحـول ومسار االمـور خالل ا
الثـانية  بـفضل دور الالعـب عـندما
تـــعــادل بــهـــدف مع االمــانـــة وتــلــقى
ـلـعبه من مـيـسان اخلسـارة االولى 
بهـدف لـواحد  كـما خـير بـعدها من
  وتـــــعــــادل مع الــــنـــــفط بــــهـــــدفــــ
الـصــنـاعـات بــهـدف  كـمــا خـسـر من
  وخسر من الكهرباء اجلوية بهدف
  وكــرر فــوزه عــلى بـــهــدف لــهــدفـــ
كـــربالء بــــهـــدفــــ لـــواحــــد  وهـــزم
الـبـحري بـهـدفـ وتـغـلب عـلى زاخو
بـهــدفـ لـواحـد وانــهـزم من احلـدود
بثالثيـة نظيـفة  وتعـادل مع الشرطة
ـيـناء بـهـدف بـهدفـ وتـغلب عـلى ا
لـواحـد  وخـسـر من الـزوراء بـهـدف
لـــواحـــد وعــاد بـــتــعـــادل بـــهــدف من
ـوسم بالفوز على النجف  واختتم ا

اجلنوب بثالثة اهداف.

يحقق الـنتيجـة  اجليدة بـالفوز على
النـفط  بـهـدف  وخسـر من اجلـنوب
بـهدف  كـمـا تلـقى خـسـارة الكـهـرباء
  وتـعــادل مع كــربالء بـدون بــهـدفــ
اهداف  وجنح بـالفـوز على الـبحري
  بــالـبـصــرة بـثالثــة أهـداف لــهـدفـ
وتـــعـــادل من دون اهـــداف مـع زاخــو
ــرحــلــة وحــقـق اعــلى نــتــيــجــة في ا
االولى بـخـمـسـة اهـداف لـواحـد عـلى
احلدود  وبـعدهـا  تمكن مـن حتقيق
النتـيجة اجلـيدة االخرى بـالفوز على
فـريـق احلـســ بـأربــعـة اهـداف دون
رد  وتـصـاعـدت الـنـتـائج االيـجـابـيـة
عندمـا تمـكن من الفـوز على  الوسط
بـــثالثـــة اهـــداف دون رد وتـــعـــاد مع
   واختتم مـباريات الشرطـة بهدفـ
يـناء  رحـلـة االولى بخـسـارة من ا ا
رحلـة الثانية بهدف لـواحد  وبدا ا
بـخــسـارة ثـقــيـلـة مـن الـزوراء بـهـدف
ألربـعـة  وتـعـادل مع الـنـجف سـلـبا 
وحقق الـنتيـجة الـكبيـرة بالـفوز على
الـــــطالب بــــأربــــعــــة اهــــداف دون رد
وتـعـادل مع السـمـاوة بـهـدف وخـسر
مـن االمــانـــة بــهـــدف  وتـــغــلـب عــلى
  وخــسـر بـربـاعـيـة مـيــسـان بـهـدفـ
نـظيـفـة من لـنـفط  وعـوضهـا بـالـفوز
على اجلـنوب بهـدف  وتقـبل خسارة
  ثم تـعادل الـكـهـرباء بـهـدف لـهـدفـ
مع الـــبــحــري بــدون اهــداف  وقــهــر
الــديــوانــيــة حتت انــظــار جــمــهــوره
بـهــدفـ لــواحـد  وتــعـادل مع زاخـو
سلبا  وهزم احلدود بهدف لواحد 
وتـغـلب عـلى فـريق احلـسـ بـهـدف
ـهـمـة لـواحـد  والـنــتـيـجـة الـطـيـبـة ا
الـتي حــقـقـهـا بـالـفــوز عـلى الـشـرطـة
بـهـدف  وتـعــادل مع الـصـنـاعـات من
دون اهـــداف  واخــــتـــتم مـــبـــاريـــاته
بـالـفـوز عـلى فـريق احلـسـ بـهـدف
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تــعـــود مـــشـــاركــة فـــريق الـــســـمــاوة
بـالـدوري الى مـوسم  1974 في اول
دوري نـظم عـلـى مـسـتـوى االنـديـة  
قبل ان يـهبط اكـثر من مـرة وعاد قبل
ثالثــة مــواسم  حــيث واجه مــشــاكل
ـــاضي حــتى بــقي في ــوسم  ا في ا
مـكـانه بـصـعـوبـة كـبـيـرة امـام األمور
ـــالـــيــة الـــتي وقـــفت بـــوجه االدارة ا

خــصــمه االثــقل مــنه وزنــا اذ يــبــلغ وزن
االفــغـاني  99 كـغم بــزيــادة تـسـع كـيــلـو
غـــرامـــات عن الـالعب مـــحـــمـــود رضــا. 
واضاف حـسن ان الالعب مجـتبـى احمد
سيخوض يوم غد االربعاء نزاله في وزن
اقل من  81 كـــغم في الــدور الـ  32امــام
الالعب الكازاخستاني سلطان زهانبيك.
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الكـمان جـعفـر عبد الـرضا في يـخوض ا
وزن  56 كـــغم وكـــرار كــاظم في وزن 64
كغم يـوم غد االربعـاء الدور ربع الـنهائي
ـالكـــمــة فـي دورة االلـــعــاب في لـــعـــبــة ا
االسـيـويــة الـثـامـنـة عــشـرة في جـاكـارتـا
ـبـيــانغ وتـســتـمــر حـتى الــثـاني من وبــا

شهر ايلول.
وسـيـواجه عـبـد الـرضـا في الـلـقـاء الـذي
الكمـة في مـجمع جي سـيقـام في قـاعـة ا
اكس بــو بــطل انــدونــيــســيــا امــور كـام
سونام وسبق لبـطلنا ان ازاح من امامه
الكم الــــفــــلــــبــــيــــني في الــــدور الـ  32ا
فرنانديـز ماريو بالضـربة القاضية وفي
الــدور الـ 16هـــزم مالكم طـــاجــكـــســتــان
فوكهيدف أسرور بالنقاط بنتيجة . 3-2
الكم الكم كـرار كــاظم فـسـيــقـابل ا امــا ا
ــا تــســو في الــدور ربع الــيــابــاني نــار
الــنـهــائي وكـان تـغــلب في الـــــــــدور الـ
الكــــــــم التركمانستاني  32على على ا
مـحـمـيت بـيــردابـايـيف بـنـتـــــــيـجـة 5-0
الكم الـفيـتنامي وفي الدور الـ  16هزم ا

فان جونك بنتيجة .5-0 .
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