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الـتــحــول الــكــبــيــر في مــســار مــنــافــسـات
اجملموعة التي تظهـر مناسبة امام الزوراء
ـطـالب ان يـكـون عـنـد  ثـقـة أنـصاره  وان ا
يـعـبـر عن رغـبـته في الـتـحـول عن الـنـتـائج
ـدرب ــهــمــة في بــطــولــة مــهــمــة وعـلـى ا ا
والالعـبــ الـعـمل مـا بـوســعـهم  لـلـخـروج
بـفـوائد الـلـقـاء الـذي يـجب ان يـستـغل  من
خالل اداء الالعب  والتـقدم خطوة لإلمام
على مـواصـلة طـريق الـصراع عـلى صدارة
اجملـموعـة والـتـحول لـلـدور الـقادم وتـظـهر
افـضــلـيـة الـزوراء من خـالل ظـروف الـلـعب
حـــيث االرض واجلــمــهــور الـــكــبــيــر الــذي
سيـدعم الفـريق الذي  يـعول عـلى التـشكيل
من خالل وجود اكـثر من العب مـهاري كـما
جتــاوز الـلــقـاء الـســابق والـعــودة بـنــقـطـة
مؤكد  ستدعم األمـور التي يجب ان تنطلق
بــقـوة من  هـنــا والـعـمـل بـتـركــيـز  وحتـمل
سـؤولـية والبـد من  حتـقيـق االجناز عـبر ا
كن ان طـلوب  في مـهمـة  تقـد اللـعب ا
ـصلـحـة الـزوراء  اذا مـا قدم االداء حتـسم 
العالي   اذا ما كان يبحث عن كامل النقاط
  التي تتطلب تقد العمل الفني والتركيز
بقوة واستغالل ظروف اللقاء الذي مهم ان
يحسمه قبل خـوض قمة العاصـمة اجلمعة
الــقـــادمــة  في مـــواجــهـــة الــقـــوة اجلــويــة
والفـوز فيـهـا  سيـكون مـتأثـرا بلـقاء الـيوم
الـذي يـكــون قـد حـدد حـكـيـم شـاكـر  مـعـالم
احلـسم  عـبر خـبـرته وهـو يـقـود احـد ابرز
الـــفــرق احملــلــيــة  وفي مـــهــمــة مــتــوقع ان
تنعكس على  اجلانب التدريبي   ومشاركة
الــزوراء الـتي تـعــتـمــد اوال عـلى مــبـاريـات

االرض.
jHM « vKŽ jÝu « “u

وتـمـكن الـوسـط  قـلب  تـأخـره بـهـدف امـام
مـضيـفه الـنـفط في لقـاء مـؤجل من اجلـولة
الـتـاســعـة الى فـوز بـهـدفــ لـواحـد لـيـرفع
رصيده الى 30 نقـطـة  مقـلـصا الـفارق مع
نفط مـيسان الى 3 نقاط في نـتيجـة  جيدة
تــضـاف الى   تــقـدم الـفــريق خالل الــفـتـرة
هـمة االخيـرة مـنذ تـسـلم راضي شتـيـشل ا
حــيث الــتــحـــول الــســريع عـــلى مــســتــوى
النتائج  التي استـمرت من اجلولة الرابعة
رحـلـة االولى ابـرزها عـشرة حـتى نـهـايـة ا
الــتـعــادل مع اجلــويــة والـفــوز عــلى اربـيل
ــديــنـة واحلــدود والــنـفط داخـل وخـارج  ا
والـــتــقــدم لــلــمــوقع الــســادس الــذي عــززه
بـعالمـات الـفـوز  امس االول بـعـدمـا تـمـكن
من افــشــال مــخــطط الــنـفـط  والـزامـه عـلى
تــقــبـل اخلــســارة في مــواقــعه الــتي بــاتت
معبـرا سهال للضـيوف قبل تـلقي اخلسارة
اخلامسة   عـلى عكس ما كان يـجري لغاية
ـاضي عــنـدمـا حل ثـانـيـا واحلـال ـوسم ا ا
للـموسم الـذي قبـله  قبل ان يـتقـهقـر بشكل
سـريع حتت ضـغـط الـنـتـائج امـام  ويـفـرط
بــنـقـاط مــبـاريـاته  امــام الـفـرق الــصـغـيـرة
ـرحـلـة االولى  سـابـعا والـكـبـيـرة لـيـنـهي ا
وسط مالحـقـة شــديـدة من اربـيل والـطالب
واحلـدود مـتــوقع ان يـتـأثـر بــهـا مع بـدايـة
تـوقع اشـتداد الـصراع رحـلـة القـادمـة  ا ا
واقع  والن مـا خرج بقـوة  على مـستـوى ا
به الــنـفط يـعـد خــيـبـة امل كـبــيـرة لـلـفـريق
الــذي تــراجع ادائه  في  الــفــتــرة األخــيـرة
عنـدما تـضـاعـــــــفت الـنتـــــــــائج السـلبـية
وفشل حـسن احـــــــــمد في تـدركهـا قبل ان
جتـر الفـريق لـلـموقع  احلـالي   امـام رغـبة
الـــتـــغــــيـــر واالنـــدفـــاع   الــــتي ال تـــظـــهـــر

ميـــــــسرة.

النـتـيجـة التي سـتـفتح اآلمـال في مواصـلة
نافسات   منذ بدايتها وضروري ان يقدم ا
ـــنـــافس الــقـــوي في ظل الـــفـــريق نـــفــسه ا
ظـــــروف الــــــلــــــعب الــــــتي هـي من  تــــــدعم
الـنـجــاحـات  وسـيـعــرف من خاللـهـا طـريق
االنتقال  للدور الثاني  وكلما اتت البداية.
ـــر بـــهـــا الـــفـــريق رغم  الـــظـــروف الـــتي 
ـتـلك تـشـكيل ـعـروفـة للـكل لـكن الـفـريق  ا
جـاهـز يـلـعب لـسـمـعـة   الـزوراء في مـباراة
اسـتــثــنــائـيــة يــنــتـظــر ان يــقــدم الالعــبـ
ـرشح لـلــفـوز في ظل قــدراتـهم الـفــنـيــة  وا
ظــروف الــلـعب الــتي ســيــدخل فـيــهــا وهـو
يـبــحث عن الـنــتـيـجــة من خالل نـوع االداء
ــدرب يـده عــلى  الـتــشـكـيل بــعـدمـا وضع ا
وعـيـنه عـلى الـفـوز  وقـبـلـهـا يـكـون قـد قـدر
ـر به الضـيوف في أفضـلية الوضع الذي 
الــفـوز فـي مـعــقـلــهم عــلى حـســاب الـنــصـر
السعودي وسيدخل منتشيا  بالفوز ويدرك
عقبة الزوراء وما ستسبب له من صعوبات
ومـشـاكل  والن تـفـكـيـر اصـحـاب االرض  ال
رور يقـتـصر عـلى  نـتيـجة لـقـاء اليـوم بل ا
منها  بـثقة  وقوة  واالسـتعداد للـقاء القمة
مع اجلـوية اجلـمـعـة النـتـيجـة الـتي يـبحث
عنها من اجل التقـدم للموقع الثاني  أي ان
الــفـريق ســيـكــون امـام مــهـمــتـ غــايـة في
الـصعـوبـة واي نتـيجـة سـلبـيـة  امام وصل
مــتــوقـع ان تــنــعــكس عــلى لــقــاء الــديــربي
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ويـــــتـــــوجب عـــــلـى العـــــبي الـــــفـــــريق اداء
ــكــنه الــتــفــوق الــواجــبــات كــمــا يــجب و
تظر والسيطرة على اجواء وحسم اللقاء ا
من الــشـارع الــريـاضي واالمل فـي ان يـقـدم
ــسـتــوى والـنــتــــــــيــجـة عــبـر الــتـشــكـيل ا
ـهـمـة ـدرب الـذي يـدرك طـبـيـعـة ا وخـبـرة ا
والوضـع الذي عـلـيه الزوراء في ان يـخـطو
اخلـطــوة الــكــبـيــرة الــتي ســتـكــون نــقــطـة
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الــزمـيـل كـاظم ألــعــبـيــدي سـتــكـون مــبـاراة
صـعبـة تـنتـظر الـزوراء الـذي علـيه ان يـقدم
مـا عـلـيه عـبـر عـنـاصـر اخلـبـرة والـواعـدين
وان يـهــتم الــكل بــالــنــتــيــجــة الـتـي تـعــني

كــبـيـرة كــادت ان تـلــحق به اخلــسـارة لـوال
بـراعـة احلـارس جـالل حـسن في الـتـصـدي
للـكرات اخلـطرة  الـتي استـمرت حـتى اخر
الـــوقت  وفي كل األحـــوال  كــانـت الــعــودة
بــنـتــيـجــة الـتـعــادل  قـد القـت تـرحـيــبـا من
جــمـهـوره الــفـريـق والـوسط الــكـروي امـام
صـعـوبــات مـبـاريـات الـذهــاب الـتي تـشـكل
حتد امـام الكل  وجتاوزهـا بالـطريـقة التي
قبولـة ما يجعل من همـة ا انتهت عنـدها ا
رغـبة الـفـريق في الـلعب مـن اجل تعـزيـزها
ـــني وســــحب الـــصــــدارة من الـــوصـل  و
الـــزوراء الــنـــفس في ان يــتـــعــثـــر الــفــريق
االيـراني امـام مـضـيـفه الـنـصـر الـسـعـودي
وقد تقود النتيجة لصدارة اجملموعة  وهو
ـدرب مع الالعـبـ في مـا سـيــعـمل عـلـيـه ا
ـــهـــمـــة كــمـــا يـــجب في ظـل وجــود ادارة ا
مـجمـوعـة اسـمـاء جالل حسـن ومهـنـد عـبد
الـــرحـــيـم وصـــفـــاء هــــادي وعالء عـــبـــاس
وعــبـاس قــاسم وســامـال ســعـيــد ومـحــمـد
فاضل واالخرين  الـذين  يعول عـليهم   في
صـنع الــنـتـيـجـة الـتي ســيـلـعب من اجـلـهـا
الــفــريق والــتـطــلع إلضــافــة كـامل الــنــقـاط
واهمية اللعب الهجومي لتسجيل االهداف
ـنح الفـريق األفـضـليـة  امـام  مهـمـة  توب
اهن الـــذي يـــكـــون قـــد لـــعب مع الـــنـــصـــر
الـسـعـودي امس  الـنـتـيـجة الـتي يـأمل  ان
تخدم الزوراء  من هذه االوقات  في حتديد
مالمح بطل اجملـموعـة لكن االول ان يـحقق
الزوراء الـنـتيـجة واالثـارة والـنديـة وعكس
مـستـواه احلـقيـقي ويـنـبغي عـلى الالعـب
ـــنـــافـــذ وان ـــســـتـــوى واغالق ا تـــقـــد ا
يـكونـوا اكـثر حـذرا الن غـيـر حتقـيق الـفوز
يـعنـي الدخـول في مـتـاهـات البـطـولـة التي
تــتـطــلب تــقـد االداء الــنــوعي في جــمـيع
ـواجهـات خـصـوصـا اليـوم الن لـقـاء اخر ا
سـيـجـمع الـفـريـقـ ذهـابـا  الـذي قـد يـعـقد
ــطـالب فـي ايـقـاف االمــور بـوجه الــفـريق ا
تقدم الوصل  الذي حقق الفوز على النصر
الــســعــودي والبــد من ايــقــافـه الن الــعـودة
بالنقطة سيكون له تـأثير قد يسبب بعرقلة
ثل  العراق  في البطولة التي مهم مهمة 
ـطـلـوب ـردود ا ان يـعـكس نـفــسه ويـقـدم ا
ؤثـرة التي تدرك مـسؤولية عبر عـناصره ا

الـفـائــر عـلى فـرض نـفــسه وحتـديـد مالمح
النتيجة االيجابية االولى والن اآلمال تبقى
مــعــلــقــة عــلى  اداء الالعــبــ  خــصــوصـا
أصـــحــاب اخلـــبــرة ومن لـــعــبت لـــعــدد من
ـنــتـخب الــوطـني في األنــديـة الــعـربـيــة وا
باراة والتعامل مع السيطرة على أجـواء ا
الفـرص احلقـيقـية واسـتغاللـها كـلمـا امكن
في ظل وجــود عــدد من األســمــاء  الــقـادرة

على تقد العطاء.
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ويـــســـعى الـــزوراء رابع  تـــرتــيـب الــدوري
طلـوبة امام احمللي الى حتـقيق النـتيجـة ا
عاشر  الدوري االماراتـي  في مهمة لم تكن
ســهـله رغـم ظـروف الــلــعب الـتـي تـقف الى
جـانبه ألنـه سيـلـعب حتت ضـغط الـنتـيـجة
وأهـمـيـة االسـتـفـادة من مـواجـهـات االرض
مبكرا لتعزيز دوره في منافسات اجملموعة
ومن اجل  تـام  الـطـريق لالنـتقـال لـلدور
ـهـم  في ان تـأتي الـنـتـيـجـة الـقـادم  وهـو ا
كما يرغب بهـا االنصار وكل االمور تتوقف
عــلـى اداء الالعــبــ وجــهــودهم وتــنــفــيــذ
الوجـبات عبـر طريـقة اللـعب التي يـحددها
درب حكيم شاكر  الساعي لتحقيق الفوز ا
ـهـمة االول حتت أنـظـار جمـهـور الـزوراء ا
الصعبة  اسـيويا ومحليـا ويعول هنا على
خـبرته فـي قيـادة احـد ابـرز الفـرق احملـلـية
ـر به من وبـطل الـدوري العـراقي رغـم ما 
سـتوى  وترتـيب الدوري لكنه تراجع في ا
ـهـمة عـندمـا تعـادل مع توب بدا اخلـطوة ا
اهن  في بــدايـة مـشــوار الـبـطــولـة  ولـو لم
يكن مقنـعا من حيث االداء لكنه عـاد بنقطة
ـا  تساعـده في الدخـول  بتـركيز مهـمة  ر
وحالة معنوية وفنـية  عالية في لقاء اليوم
درب قـد اعـد له  بـعد الـعودة الذي يـكـون ا
قـبولـة من مبـاراة االفتـتاح حـيث النـقطة ا
ضـيف الذي بعـدما تـعـرض لقـوة الفـريق ا
كـان االفضـل اغلـب الوقت فـي نفـس الوقت
كان بإمكان الزوراء ان يـعود بكامل النقاط
لو تعـامل مع الفرص القـليلـة  ابرزها التي
اهـدرهـا  مـهـنـد عـبـد الرحـيم د 78 ويـكون
شـاكر  قـد حـدد األخـطاء الـتي رافـقت سـير
االداء  ومعاجلتها كما لم يرتق الفريق الى
مـســتـواه احلـقــيـقي وتـعـرض لــصـعـوبـات
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يـــتـــســلح فـــريق الـــزوراء بــعـــامــلي األرض
واجلــمــهــور عــنـدمــا  يــســتــضـيـف الـوصل
االماراتي الـيـوم  االثنـ  احلادي عـشر من
لعب اذار اجلاري عـند السـاعة اخلـامسـة 
كـربالء في لقـاء مـهم ضمن اجلـولـة الثـانـية
من  تــصـفـيــات اجملـمــوعـة األولى لـبــطـولـة
دوري اســيــا بــكــرة الــقـدم  ومــهم ان يــضع
الــفـــريق إقـــدامه عـــلى اول الـــطـــريق عـــبــر
حتــقـيق مــا يـصــبـوا  الــيه األنـصــار الـذين
سيقدمون من العاصمة إضافة الى جماهير
احملافظـات القـريبة من مـلعب اللـقاء   لدعم
لقاء اليوم  والتفكير بـالنتيجة التي تتطلب
جهود بدني عالي اللعب بقوة وحماس  و
ثـل األهميـة واالنعطـاف الكـبير في الذي  
ــشـاركــة الــتي مــهم جــدا ان تــبـدا مــســار ا
بــاخلـطـوة الــكـبــيـرة والـتــقـدم لإلمــام  مـنـذ
شـوار بعد العـودة بنقطـة من اللقاء بداية ا
االول  تـــمـــكن فـــيـــهـــا من جتـــاوز شيء من
ـشــاركـة الـتي التـبــدو سـهـله امـام ظـروف ا
عـروفة  وعـليه ان يـقر من ظروف الـزوراء ا
ان خـــوض  الـــلـــقـــاء األول في ايـــران مـــثل
ـشـاركة ـقـبـولـة في ظل ظـروف ا الـبـدايـة  ا
ــشـــاكل الــفــنــيــة  وتــعــثــره في عــدد من وا
الـية شـاكل ا مبـاريات الـدوري فـضال عن ا
لـلمـيـزانـية  اخلـاويـة قـبل ان تنـفـرج االمور
والعـودة بنقـطة سـيكـون لها تـأثيـر في لقاء
الـيــوم  الـذي سـيــدخـله الــزوراء  بـشـعـار ال

خيار غير الفوز.
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ـهـمـة وخـبرة ـبـاراة الـتـحدي  كـمـا  تمـثل ا
ـدرب حــكـيم شــاكـر الـذي تــدارك أكـثـر من ا
شيء في لـقـاء تـوب اه والـعـودة الـنـقـطة
توقع ان تنعكس على دور الفريق الغالية ا
والـالعــبــ فـي لــقـــاء الــيــوم بـــعــد ان كــان
الــزوراء قــد عــاد بـتــعــادل ســلــبي من لــقـاء
الــــذهــــاب مع تــــوب اهن فـي الـــوقـت الـــذي
يـتصـدر الـوصل اإلمـارات اجملمـوعـة بثالث
نــقــاط اثــر فــوزه عـلـى الـنــصــر الــســعـودي

اضي. بهدف االسبوع ا
ويكون الفريق قد وصل الى  اجلاهزية رغم
الفـترة الـقصـيرة بـ  اللـقاء األول  والـيوم
ومــتـــوقع انـــهـــا شــمـــلت االعـــداد الـــبــدني
والـنــفـسي واسـتـقـرار احلـالــة الـفـنـيـة بـعـد
ـهم في اسـتــعـادة الالعـبـ الـلـقــاء األول  ا
بـعض  الشـيء من الثـقـة الـتي تـزعزعت في
الدوري احمللي وخسارة اربيل الثقيلة  لكن
مهم ان يتدارك مهمة اللقاء االول  بالنتيجة
الـتي  تقـبـلهـا األنـصار والـقـاعدة الـشـعبـية
توقع ان حتـضر للقاء اليوم لدعم الكبيرة ا
ـطلـوبة  الفـريق  وفي اخلـروج بالـنتـيـجة ا
ومـواصـلـة الـسـيـر  بـثـقة فـي الـصراع عـلى
صدارة اجملمـوعة   بـوجود جمـيع الالعب
وهـذا امـر مـهم لـكي تـتاح عـمـلـيـة االخـتـيار
للتشكيل الذي سيـمثل الفريق الذي سيكون
امام مـهمة غـير سهـله تتـطلب اللـعب  بقوة
وتـــركــيـــز  من اجل  حتـــقــيق الـــفــوز الــذي
ــثـابـة  نـقـطـة الـتـحـول  لـلـفـريق سـيـكـون 
وفي مـواصـلـة الـسـيـر بـالـطـريق الـصـحـيح
ومهم ان تأتي البداية  ناجحة في تصفيات
 اجملــمــوعــة والــتــقــدم خـطــوة عــلى طــريق
ــهـمـة صــراع تـصــدر اجملـمــوعـة احلــاجـة ا
والـضروريـة الـتي يعـمل عـلـيهـا الـفريق من
خالل اداء الـالعــــــبـــــــ فـي ان يــــــرتـق الى
مــســتــوى الــلــقــاء  والن الــتــغــيـر واحلــسم
والتـغيـر والتـطور  يـجب ان يأتي من خالل
مبـاريـات اإلياب الـتي هي من تـدعم الـفريق
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كـشفـت تقـاريـر صـحـفـية عن اقـتـراب الـظـهـيـر العـراقي عـلي عـدنـان لالنـتـقال مـن ناديه

أودينيزي اإليطالي صوب فانكوفر وايتكابس في الدوري األمريكي.
وذكـرت سكاي سبورت إيطـاليا أن الالعب سيتم إعارته لـلوايت كابس حتى الثالث من

قبل. حزيران ا
وكـان عدنـان هـو العـراقي األول في تـاريخ الـدوري اإليطـالي حـ انضم ألوديـنـيزي في
وسم. 2015 ولـكـنه لم يلـعب سوى  4 مـبـاريات خالل إعـارته لـصفـوف أتـاالنتـا هـذا ا
يـذكـر أن عـدنـان قـد لعب  68 مـبـاراة في الـدوري اإليـطـالي حـيث سـجل هـدفـاً وصنع
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يـــواجـه فـــريق الـــزوراء الـــعـــراقي
الــــيــــوم االثـــنــــ نــــادي الــــوصل
اإلمـــاراتـي عــــلى مــــلــــعب كــــربالء
حلـساب اجلـولة الـثانـية من دوري

أندية أبطال أسيا.
وصــــلت بـــــعــــثــــة فــــريق الــــوصل
اإلمــاراتي اول أمس الــسـبت إلى
الــعــراق وتــرأس الــبــعــثــة حــمــيـد

يوسف عـضو مجـلس إدارة شركة
الوصل لكـرة القدم مـشرف الفريق
األول بـــجـــانب أعـــضـــاء اجلـــهــاز

الفني واإلداري.
كمـا ضمت الـبعـثة  18العباً وهم:
ـنذري حـمـيـد عـبد الـله سـلـطـان ا
عبد الله صالح عـبد الرحمن علي
عــبـد الـله جـاسـم سـالم الـعـزيـزي
أحــمـد عـيـسى فــارس خـلـيل عـلي

ـ خـمـيس إسـمـاعـيل أحـمد سـا
ســالم عـبـد الـلـه كـاظم فـابـيـو دي
لـــيـــمـــا خــــلـــيل خـــمـــيس خـــالـــد
الــشــيــبــاني حــسن مــحــمـد عــلي

صالح ويوسف أحمد.
ويتصـدر الوصل ترتـيب اجملموعة
برصيد  3نقاط من مـباراة واحدة
ــركـز مــقـابل نــقـطــة لــلـزوراء في ا

الثاني.

ووصـل فــريق الــزوراء إلى مــديــنـة
كــربالء بـوقت مـبــكـر وخـاض عـدد
من الـوحدات التـدريبـية مـستـفيدا
من تــــوقف مـــنــــافـــســــات الـــدوري
ـرحــلــة األولى لــيــأخـذ النــتــهــاء ا
الـــوقت الـــكـــافي من االســـتــشـــفــاء
ـواجـهـة الـوصل في والـتـحـضـيــر 
مــبـــاراة ســيـــبــحـث الــطـــرفــ عن

نقاطها.

الــذي دفع االدارة لــلـــتــفــاوض مع
ــــدرب ايـــوب اوديـــشــــو خلالفـــة ا
قــاسم إال إن اوديــشــو اعــتـذر عن
قـيــادة الـفــريق الســبـاب خــاصـة. 
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ـاضي انـطـلـقت الـريـاضة مع مـطـلع الـنـصف الـثـاني من الـقـرن ا
الـنــسـويـة في الـعـراق واسـتـطـاعت الـفـتـاة ان تـخـتـزل الـزمن وان
تـتـجـاوز الـواقع وتـقـدم نـفـسـهـا ريـاضـيـة مـرمـوقـة وبـطـلـة أللـعاب
متنوعة جماعية وفردية وسبقنا الكثير من بنات العرب وتصدرنا

مشاهد ومواقع رياضية وكنا االفضل فيها. 
وقــدمت مـدارس الـعـراق وكـلـيـاتـهــا بـطالت واثـقـات من أنـفـسـهن
دخلن الـساحة الـرياضـية بكل شـجاعـة واقتدار وصـرنا مؤهالت
للمشاركة في بطوالت ومسابقـات تنافسية نلن بها قصب السبق
وتـألقن وعـبـرن عقـبـات وحواجـز كبـيـرة على الـرغم من مـحاوالت
ــبـدعـات لـلـنــيل مـنـهن بــحـجـة الـعـادات الـبـعض لــلـوقـوف بـوجه ا
والتـقالـيد لـكن العراقـية االبـية كـانت طودا شـامخا وشـرفا كـبيرا

ألهلها ووطنها. 
ومع الظـروف الغـير طـبيـعيـة التي عـاشهـا الوطن بـسبب احلروب
ــقــبــور وعــســكــرة اجملــتــمع الــعــدوانــيــة الــتي شــنــهــا الـــنــظــام ا
والــســـيــاســـات اخلــاطـــئــة وتــوجـــيه (كل شـيء من اجل احلــرب)
وسـيـاسات الـتـقشف الـتي حـرمت الـرياضـة من الـدعم واالسـناد
احلكـومي كل هذا الواقـع إثر اوال وبشـكل مبـاشر على الـرياضة
الـنسـوية الن الـبعـض ال يؤمن بـها اصال وال يـريـد لهـا ان تنـطلق

بسبب ما يحمله من افكار وقناعات رجعية ومتخلفة! 
ومع الـتـغيـيـر الـعـاصف الـذي حل بـالوطن في 2003/4/9 كـنا
نـأمل ونـتـوقع حـصـول ثـورة فـي مـجـال الريـاضـة الـنـسـويـة ودفع
سـاهـمة في ـارسـة الريـاضـة وا ـرأة وتـشجـيع الـفتـيـات على  ا
ـا يـحــقق لـلــريـاضـــــــة اعـادة بــنـائـهــا بـشــكل حـضــاري وواع 
نهوضـا وتقدمـا ويدفع ببـناتنا لـلمسـاهمة االيـجــــــــابية من اجل
غـد ريــاضي مــــــــــشــرق لـلــمــرأة الـعــراقـيــة. لـكن الــذي حـصل
رأة وتـراجعت وحتـقق هو الـعكس تـمامـا حيـث اخفـقت رياضـة ا

ارستهن للرياضة.  تفاعالت في  شاركات وا اعداد ا
ــارســـة الــريــاضــة في من خـالل عــدم تــشــجـــيع الــفــتـــاة عــلى 
درسية وحتويلها الى سابقات والـنشاطات ا دراس وتقليص ا ا
مـنـافـسـات شكـلـيـة ال تدفـع بالـريـاضـة النـسـويـة الى االمـام وكذا
ــا ادى الى اخــفــاق االجنـاز احلـال فـي الـريــاضــة اجلــامــعـيــة 
ـسـتـويـات الـعـربـية ـيـدالـيات عـلى ا الـعـالي او كـسب اجلـوائـز وا

واالسيوية والدولية. 
ـنطـقة واجلـوار حتقق أحـسن االجنازات بيـنـما الـكثـير من دول ا
وتــقـدم بــنـاتــهـا بــصــورة مـشــرفـة وزاهــيـة وهــا هي دول اخلــلـيج
وإيـران واالردن وســوريـا ولــبـنــان كـلـهــا تـســيـر بــخـطــة واضـحـة
وصحيـحة من اجل بناء ريـاضتهـا النسويـة وتقدم خيـرة بطالتها
ـبية ـية واالو يـداليـات العا نحـو رياضـة االجناز الـعالي لكـسب ا

والقارية. 
اما نحن فال زلـنا نغط في سـبات عميق ونـعيش سنـوات التخلف
ـاضي وبـطالته واجنـازاته والـيوم والـبـكـاء عـلى االطالل وتـذكـر ا
ي في الثامن من اذار في كل عام رأة العـا ونحن نحـتفل بعيـد ا
ــارسن الـريـاضـة رغم البـد لـنـا ان نــسـتـذكـر فــتـيـاتـنــا الـلـواتي 
رأة قسـاوة الظـروف وبشـــــــــاعة الـظالميـ ودعواتـهم حلـجر ا
في الـبـــــــــيت ومـحـاربـتـهم لـعـطـائـهـا وابـداعهـا في كـل اجملاالت
ومنها الـرياضة ويسـرنا ان نشارك الـيوم ونحـــــــن نشــــــــارك
رأة العراقية بـاحـــــــتفالها بعيـدها السنوي في اذار ان نبارك ا
لــلــمــرأة االم واالخــــــــت والـــزوجــة والــبــــــــنت واحلــبــيــبــة بــأن
تــــــطـالب بـحـقـوقهـا وتـــــــــشـد ازرهـا الن احلـقـوق ال تعـطى بل
تنتـزع . املنـا كبير بـبناتنـا من الرياضـيات ان يتقـدمن الصفوف
ادة الـدستـورية ـارسن الريـاضة بـكل تـفاصـيلـها وان تـفـعل ا و
ــارسـة رقم 36 والــتي تــنص عــلى حق الــشــعب الــعــراقي في 
الـرياضـة وعـلى الـدولة تـوفـير مـسـتلـزمـات ولوازم
ـارستـهـا وهـذا الـنص الدسـتـوري يـعني كل
ـارسون الـرياضة ن  ابنـاء وبنات الـعراق 
ويــرفـعــوا عـلم الــوطن في احملــافل الـدولــيـة..

ولنا عودة.
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مجبل فرطوس
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قـررت إدارة نــادي الـقـوة اجلـويـة
اول أمس الـسـبت تـسـمـيـة الـنجم
الـدولـي الـسـابق مـجـبل فـرطـوس
مــدربـاً مــؤقـتــاً قـيــادة الــفـريق في
مـــبـــاراة الـــكـالســـيـــكـــو أمـــام

قبل. الزوراء يوم اجلمعة ا
فــرطــوس قـــاد تــدريــبــات
الـصــقـور ظــهـر الــيـوم
وسيساعده كل من علي
عـــبــد اجلـــبـــار ووســام
كــاصــد مــدربــاً حلــراس
ـــرمى ونـــصــيـــر عـــبــد ا
االمـــيــر مــدربــاً لـــلــيــاقــة

البدنية.
وكان مدرب الـفريق باسم
قـاسم قــد فـسخ عـقـده مع
الـنــادي بـالـتـراضي االمـر
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رهان جماهيري
مـدرب كــرة الـزوراء حــكـيم شــاكـر
أكــــد أن الـــزوراء ســــيـــراهـن عـــلى
اجلمهور لعبور الوصل اإلماراتي
الفـتًــا إلى أن مـبـاراة بـهـذا احلـجم
حتــسم بــتــفــاصــيل مــعــنـويــة إلى

جانب األمور الفنية.
وقـــال حــكـــيم: "جـــمــهـــور الــزوراء
واألنـــديـــة األخـــرى الــتـي ســتـــقف
ثل الكرة العراقية بجانبنا ألننـا 
في الـبـطـولـة اآلسـيـويـة وبـالـتالي
عـامـلي األرض واجلـمـهـور نـسـعى

الستثمارهما بالشكل األمثل".
وأوضـح أن فــــــــــــريـق الـــــــــــوصـل
اإلمارات فـريق جيد ويـعد مـتصدر
اجملـمـوعـة مع انـتـهـاء الـدور األول
ــراس وبــالــتــالي لـم يــكن ســهل ا
ضي قدما في لكننا عازمون على ا
قيادة الفريق نحو التصاعد الفني

ستوى الفريق.
ــبــاراة وأشــار إلى أنه ســيــدخل ا
باراة األولى بتكـتيك يخـتلف عن ا
ـــــبــــاراة أمـــــام ذوب أهـن كـــــون ا
احلـــالـــيــــة في مـــلــــعـــبــــنـــا وبـــ
جـماهيـرنا وبـالتـالي سنـبحث عن
وقع مهم. 3 نقاط ستدفع الزوراء 
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ساعد حيدر عبد درب ا وأوضح ا
األمير أن الزوراء جتاوز األصعب
من خالل تــعـادله مع ذوب أهن في
ـــبـــاراة األولى أتت إيــران كـــون ا
ـهمة بـ5 أيام فقط بعد اسـتالمنا ا
والفريق كـان حتت وطأة اخلسارة

من أربيل برباعية.
ــبــاريــات وأشــار حــيــدر إلى أن ا

u“ ∫ الوسط  يقلب  تأخره بهدف امام مضيفه النفط في لقاء مؤجل من اجلولة التاسعة

الــــتي تــــقـــام فـي مـــلــــعب كــــربالء
الــدولي فــرصــة لــلــزوراء حلــصـد
نـقـاطـهـا السـيـمـا وأنـنـا سنـتـسـلح
بقـوة وكثـافة جـماهـيرنـا رغم أننا

نافس. ندرك قوة الفريق ا
ـسـاعـد أن اجلـهـاز ــدرب ا وأكـد ا
ـاضـية الـفـني عـمل خالل الـفـتـرة ا
على جتهـيز الفـريق فنيا ومـعنويا
لـلـمـبـاراة ونأمل بـأن تـكـون فـرصة
حــقــيــقــيـة لــلــزوراء بــالــعـودة إلى

االنتصارات.
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وشــدد عـامـر عـبـد الـوهـاب مـدرب
ـــــرمى عـــــلـى ضــــرورة حـــــراس ا
ـنافس ألنه احـتـرام قوة الـفـريق ا
تــصـدر اجملــمــوعـة بــعــد فـوزه في
ـبـاراة األولى عـلى فـريـق الـنـصر ا

السعودي.
ونــــــوه مـــــدرب احلــــــراس إلى أن
ـــدرب حـــكــــيم شـــاكــــر شـــخص ا
الـطـريـقـة الـتي يـنـتـهـجـها الـفـريق
اإلماراتي وحـــــــــدد مصادر القوة
والـــــضــــعف ونــــأمـــــــل أن يــــوفق
العـــبـــيــنـــا في حتـــقـــيق نــتـــيـــجــة

ــــــيزة.
وأشــــــــــار عـــــــــــــــــــامــــــــــر إلى أن
اخـــــــــتـيــار احلــارس جالل حـسن
ـــبـــاراة أفـــــــــــضل العــــــــب في ا
ــــنـــــحه األولى أمـــــام ذوب أهـن 
اســتـــقــرار نــفــسي قــبل مــواجــهــة
الــــوصل ونـــــأمل أن يــــواصــــــــل
حـــــراســـــنـــــا هــــــذا الـــــتــــــــــــــألق
ويــلـــــــعــبـوا دورًا بــارزًا في تـأهل
الــــفــــريق إلـى الـــدور الــــثــــاني من

اجملموعة.

WNł«u∫ يواجه فريق الزوراء العراقي اليوم االثن نادي الوصل اإلماراتي على ملعب كربالء حلساب دوري أبطال أسيا


