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وصل بـالتعاون مع كـلية النـور اجلامعة أقامت كـلية التـربية البـدنية وعلـوم الرياضة في جـامعة ا
ـانـية ,ضمـن برنـامج الـشـراكة ـانـيـة للـتـبـادل الـثـقافي وجـامـعـة مـارثن لـوثر هـالـة األ والـهـيئـة األ
انية 2019.ورشة عمل دوليـة بشأن آفاق جديدة لتطوير التعليم العالي في ـية العراقية اال األكاد
مـجال التربـية البدنيـة وعلوم الريـاضة في العراق .. شـاركت في الورشة التي أقـيمت في جامعة
يـة من جـامـعـات عـراقـية مـخـتـلـفة ,وألـقى البـرفـسور ـديـنة اربـيل ,كـفـاءات أكـاد صالح الـدين 
يـة في علوم الرياضة محـاضرة في علم النفس الرياضي . اني أولـيفر من منظمة DAD العا األ
وصل ,شكرها الى شقيقتها كلية وقدمت عمادة كـلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة ا
الـتـربـيـة الـبـدنـيـة وعـلــوم الـريـاضـة في جـامـعـة صالح الـديـن / اربـيل عـلى اسـتـضـافـة الـورشـة
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الـذي ابـتـعـدعن اجـواء االحـتـجـاجات 
 والتطلع ومـتابعة ما يقوم به الالعب
ســــويــــة الى حتــــقــــيـق الــــنــــتــــيــــجـــة
االيــجـابــيـة   من خالل اداء الـالعـبـ
ـدرب الـذي عــبـر تـطـبـيق تــوجـيـهـات ا
يــعـول عـلـى خـبـرته فـي الـتـركــيـز عـلى
االمــور من خالل اســتــخـدام  اســلــحـة
اخلـــبـــرة   والــــشـــبـــاب الـــتي قـــدمت
مـبارات مـهم يسـعى الى تعـزيزها  في
عـبور بوابة اجلنوب الذي جاء  ليعكر
اجــواء  اصـحـاب االرض واالهـايـقـاف
تـراجع خـيـبة نـتـائج مـباريـات الـذهاب
ة ـقدور العبي الفريق احلاق الهز و
بـــالــطالب في ظل فـــتــرة االعــداد الــتي
يــكـون عـادل نــاصـر قـد عــالج االخـطـاء
قـــبل الـــعـــودة لـــلـــدوري الــذي يـــواجه
ركز الفريق  صعوبات حقيقية حيث ا
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ويـــحل الـــزوراء ضـــيــفـــا ثـــقــيـال عــلى
الـــكــهـــربــاء في اخـــر لــقـــاءت اجلــولــة
نـــفـــســهـــا وكـــله امل فـي اخلــروج من
ـــلــعـب مه جــمـــهــوره بـــاالنــتـــصــار  ا
الــتــاسع والــعــودة لــلــوصــافــة وبــقــاء
عـــيـــونـه عـــلى الـــصـــدارة الـــتي يـــدرك
اووزديــشـيـو ان بــغـيـر  كـامـل الـنـقـاط
سـيـبقـى عيـد عـنهـا وسـيلـعب الـفريق
بـــكــامـل عــنـــاصــره الـــعـــائـــــــــدة من 
ـنـتخـب وحتمل مـعـها امـاني حتـقيق ا
ـطـلوب الن غـيـرها  سـتضع الـنـتيـجة 

واجهة فريقه   شـاكر والعودة الى  
الـسابق  واهـميـة حتقـيق الفوز االول
ذهـابا ووضع  حد للـنتائج لتي تركت
تــاثــيــرهــا عــلى مــوقف الــفـريـق الـذي
يـــعـــول عــلـى خــبـــرة الـــنـــدرب وعــمل
ــوقع ــوسـم  الـالعــبـــ في انــهـــاء ا
يــتـنــاسب ومـشــاركـاته االخــيـرة الـتي
حــصـل فــيــهــا عــلى اربــعــة لــقــاب مع
اخـتالف الـوقت وظـروف الـلـعب وبـعد
ــوسم االخــيـر بــعـدمـا تــدارك االمـور ا
ـهم الـتي جنـح في الـعـودة لـلـمــتـازة ا
تـظهـر قلـقلـة  امام اختالف االداء الي
درب لم يـسـتقـر وهو مـا يعـمل علـيه ا
فـي اهــــمـــيــــة الــــوصــــول الـى حــــالـــة
االستقرار  لكن ما يفكر به الضيوف 

العودة بالفوز.
WFL'« Uð«—U³

ذكورة يوم وتختتم مباريات اجلولة ا
  االولى  غـد اجلمعة بافـامة مبارات
وفيها يضيف الطالب بالصف السابع
ـعـدل  19 اجلـنـوب ثـالث عـشر 13 و
ـضـيـف الى اضـافـة كـامب ويــسـعى ا
نـقاط اللقاء الذي سيخوضه في وضع
فــني واضح ومــتــقـدم  بــعــدسـلــســلـة
نــتـائـج مـهك وتــسـجــيل حـضــور مـهم
بــفـضل تــطـور االداء وقــيـام الـالعـبـ
بـدورهم في اللع والنتائد وعكس مسا
ـشــاركـة  الـتي تـظـهـر مـخـتـلـفـة عن ا
االخــــيــــرة مـن خالل واقع الــــنــــتــــائج
ـــوقع  والـــعالقـــة مع اجلــمـــهــور  وا

عــشـر عـلى بـعـد مــوقـعـ من الـهـبـوط
وفـي  وضع غاية في الـصعـوبة  امام
ـوسم ثالث مايـتطلب من رغـبة الـبقاء 
ــــبـــاريـــات الالعــــبـــ االهـــتــــمـــام بـــا
الـــقــادمــة والـــتــعــامـل مــعــهـــا بــحــذر
شـديـدسـعـيـا لـتغـيـر الـنـتـائج  وعـبور
احملـــنــة الــتي تــواجـه الــفــريق  الــذي
يــفـتـقـد لــروح الـلـعب بـعــدمـا تـلـقى 6
خـسارت  من مـجموع 13مـباراة وهي
عـلـيـة امـام رغـبـة الـبـقـاء الـتي حتـتـاج
الى تـــصــعــيــد اجلــهــود لالبــتــعــادعن
مــواقع اخلــطـر ودائــرة الـتــهـديــدالـتي
حتــيط بــالــفــريق الـذي ســيــكــون امـام
مـــبــاراة قـــويــة الن الـــنــفـط في افــضل
ـــواقع حــــاالته  ويــــطـــمـح الـــتــــقــــدم 
مــــيـــســـان حــــيث فــــارق الـــنــــقـــطـــة 
واحلـصـول عـليـهـيتـوقف عـلى حتـقيق
الـــفــــوز اوال ون ثم ان تـــاتي خـــدمـــة 
الــوسـط في  ايــقــاف مــيــســان  الـذي
يــعــانـي من مــبــاريــات الــذهــاب  لــكن
الـنـفط يـريـد مـواصـلـة حتـقـيق انـتائج
عـبر قوة الهجـوم التي ظهرت واضحة
امـام اجلنـوب والسـماوة  ومـتوقع ان
تـسـتـغل تـراجع الـصـنـاعـات واخلروج
بــكل فـوائــدالـلـقــاء الـذي يــكـون حـسن
احـمـد قـد اعـد الـعـدة  حلـصـد الـنـقـاط
ــطــلــوب الـــثالث  وهــو في الـــوضع ا
ـبـاراة بـعـداسـتـمـرا وجـاهـز خلـوض ا
فـترة االعدادخالل فترة التوقف  حيث
ني الـظـهور اجلـيدبـبـطولـة الكـاس و
الــنــفس في االنــتـقــال لـلــدور الــنـصف
ـؤشرات تـمنح الـنفط الـنـهائي وكل  ا
الــفـــوز النه افــضل من الــطــرف االخــر
الـذي يدرك خطورة االمـور امام مباراة
صـعـبـة قـد تـزيـد نتـيـجـتـهـا الـطـ بله
بـوجه مهـمة مظـفر جـبار الذي سـيقود
الـفـريق في لـقـاء الـيـوم  ويـعـول عـليه

والالعب في تغير النتائج.
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ـوقع ويــسـعى اجملـتـهــد الـنـجف في ا
 11برصيد  14 نقطة الى حتقيقالفوز
الـرابع وتـعـزيـز نتـائـجه عـندمـا يـظـهر
مـرة اخرى حتـت انظـار جمـهوره وهو
يستقبل اربيل  الثامن  15ويعلم ثائر
جسام اهمية النتيجة الت تمنحه اكثر
من مـركـز لالمام  وتـسيـير االمـو التي
تـغيرت من  فتة استالمـه للمهمة التي
يـــديــرهـــا عل افـــضل مــا يـــرام وحــقق
الـتـحـول مع الالعـبـ ودعم اجلـمـهور
بــشــكـل ســريع  وخــلــصه من الــبــقــاء
ــــؤخــــرة ث قب ان يــــقف طــــويـال ف ا
الــلـيـوم نـدا القــرانه  في وضع افـضل
ــنـافــسـات  داخل وخـارج مـن بـدايـة ا
مـلــعـيه عـنـدمـا جنـحــفي الـتـغـلب عـلى
ر الـديـوانيـة والتـعـادل مع اجلويـة و
فـي عالقـة طـيــبـة مع جـمــهـوره الـذي 
اخـــذ يــعـــودبــرغـــبــة كـــبـــيــرة لـــدعــمه
مــيـدانـيـا  ومـواصـلــة الـسـيـر بـطـريق
الــنــتــائج الــتي تــاتـي بـفــضـل مـردود
  الـذين  يــامـلـون في تـقـد الـالعـبـ
الــفـوز عـلى حـسـاب اربـيل الـذي يـدرك
ـهـمةالـتي حـضـر لـهـا ناظم صـعـوبـة ا
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جتـري الـيـوم اخلـمـيس اربع مـبـاريات
ضـمن اجلولة  14مـن مسابـقة الدوري
ـمتاز بكرة القـدم التي تكتمل يوم غد ا
اجلــمـعــة  بــاقـامــة مـبــاراتــ وفـيــهـا
ـركز الـرابع الـكرخ يـسـتقـبل صـاحب ا
ركز اخلامس 27 فريق احلس في ا
عـشـر  11ويــسـعى الى حتـقـيق الـفـوز
  في لــتـعــزيـز ســجـله وثــقـة الالعــبـ
مــواصـلـة نـسـج الـنـتـائج االيــجـابـيـة 
ـربع لـترتي والـبـقاء  مـنـافسـا ضمن ا
بــعــد سـلــســلـة نــتــائج مــهـمــة بــفـضل
اســتـغـالل مـبــاريـات االرض  بــافـضل
ـرشح الــقـوي  طــريـقــة كــمـا يــظـهــر ا
حلـــسم لــقـــاء الــيـــوم بــفــضـل  حــالــة
الـتطـور التي بقـي محافـظا عـليهـا منذ
بـدايـة الدوري والـظـهور الـواضح عـبر
ـهـمـة  والـتـعـامل اجلـيـد مع انـتـائج ا
مـــلـــبــاريـــات االرض الــتـي مــنـــتـــحــته
الــصــدارة بــفض الــوقـت والزال يـؤدي
بـــشــكل  مـــهم  مــعـــبــرا  عن رغـــبــته
الـــكــبـــيــرة بـــاضـــافــة نـــقــاط الـــيــوم 
طـلزبة ون مـستعد ويـظهرفي اجلـالة ا
مـن خالل الـفـوارق  الـتي يــتـمـتع بـهـا
ا عـلى الضيوف  كما يظهر االفضل  
ـــــتـــــلـــــكـه من العــــــبـــــ وتـــــعـــــدين
الزالـــوايــواصــلــون الـــعــطــاء وتــقــد
ــــردور بــــ عــــدد من فــــرق الـــدوري ا
الـتي  يشار لها من خالل التعامل مع
الـفـرص  الـتي مـنـحـتـه الـتـقدم وزادت
مـن حــــظــــوظـه  وتــــدعـــــمه حلــــد االن
صـلحجـة الكرخ والـترشـيحات تـصب 
ـهمـة لـتـي تـظهـر غـايـة في في حـسـم ا
  الذي الـصـعـوبـة عـلى فـريق احلـسـ
قنتع تـباينت نتائجه ولم يقدم االداء ا
  بــعـدمـا  حـقق الــفـوز في  مـبـاراتـ
ويـــامل اضـــافـــة لــثـــالث عـــلى حـــسب
اصــــــحــــــاب االرض  امـــــام حــــــاجـــــة
الــنــقــاطــمن اجل  الــتــقـدم مـن مـكــانه
احلــالي الــذيي يـثــيـر اخملــاوف  امـان
مـستـقبـله في الـبقـاء وسطـصراع قوي
ــؤخــرة  الـتـي تـعــاني من بــ فــرق ا

واقع. ضعف الدفاع والهجوم  وا
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ـتصـدر الـشـرطة   30 نـقـطة ويـخـرج ا
الى مـلعب السماوة في مامورية يعول
فـيها عليى قدرات عـناصره التي مثلت
ـــتـــنـــخب الـــوطـــني فـي ا اســـيــا  ا
ومــعــهـــا من العــبــ اخــرين لــهم بــاع
نتـخب والفريق طـويل في مشاركـات ا
الــذي يــحث اخلــطى لــلــحــصـول عــلى
ـواصـلة طـريق الـنـتائج كـامل الـنـقاط 
لـتي تـقدم بـها لالمـام وكمن اجل  دعم
ــوقع االول  واالبــتــعــادعن مـالحــقـة ا
ــ اجلـويــة والـزوراء والــكـرخ الــغـر
لـكن االول هو كيف التخلص من  مهة
الــيــوم الـــتي تــشــكل  الــتــحــدي امــام
ـتـلـكه من مـالعب احملـافـظـات مع مــا 
افـضلية على مستوى الدفاع والهجوم
والـقدرات الفرديـة واجلماعيـة وطريقة
الـلعب  وافـضليـة اللعب واالسـتحواذ
عـلى الكرة واستغالل الفرص  ويظهر
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لـفــريق في وضع اخـر امـام مـنـافـسـات
ــــواقع احلــــامــــيــــة والن تــــــــــبـــــادل ا
طــمــوحــات لــفــريق هــو لــصــدارة ومن
ثـــــــــم اللـعب  كمـا مـطــــــــالب فـــــــي
عــــكس مـــســــتـــواه قـــبـل الـــدخـــول في
مـنـافـسـات دوري ابـطـال اسـيـا الـشـهـر

القادم.
W¹u'« “u

وتـمكن اجلـوية بقـلب تاخـره بهدف في
الـشـوط االول امـام الـبـحـري بـالـبـصرة
الـى فـوز مـثــيـر بـثالثــة اهـداف اهـداف
سـجلها خالل الشوط الثاني  الالعب
عــلي يــوسف د52 وســعــد نــاطق 93 و
مــحــمــدقــاسم من ركــلــة جـزاء د 96من
ـباراة لتي شـهدت تقـدم البحري د38 ا
عـن طريق احـمـد داود ومـر من الـشوط
االول قبل ان يفقدتوازنه ولم يقدر على
مـواجهة الـضيوف الـذين سارعوا على
تــعـديـل الـنــتـيــجـة بــعـد 7 دقــائق عـلى
بــدايـــة احلــصــة الــثــانـــيــة  ثم هــدفي
ـركز الـتـعزيـز  واحلسم قـبل الـعودة 
ؤقت  الـوصافـة ا
قـــبـل ان يــبـــقى
الــــبــــحــــــري
يــعــاني في
ــوقــــــــع ا
ـهــــــــــدد ا
بــالـهــبـوط
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العب احملـلـية ـدرجـات في ا تشـهـد ا
غـــيــــاب تـــام عن حـــضــــور الـــعـــوائل
تـابعـة مبـاريات والعـنصـر النـسـوي 

الفت لـلــنـظــر لـلـعــوائل الـعــراقـيـة في
العب اخلـلـيـجــيـة او االسـيـويـة في ا
أي استـحـقاق لـلـمنـتـخبـات او الـفرق
الــعــراقــيــة  هــذا االمـر ولــد عــدد من

التسـاؤالت لدى اهل الشـأن الرياضي
والــكـــروي  االمــر الــذي دفـــعــنــا الى
تـوجـيه هـذه التـسـاؤالت الى عـدد من
ـواطــنـ الــذين لـديــهم اهـتــمـامـات ا
ريـــاضـــيــة وكـــرويـــة فـــكــانـت مــعـــهم
احملـصــلـة الــتـالــيـة  عــلـنـا نــشـخص
السـلبـيات وجنـد احلـلول لـكسب ثـقة
العـوائل والـعـنصـر الـنـسوي لـلـعودة

درجات من جديد : الى ا
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ـــركـــزي ـــالي في االحتـــاد ا االمـــ ا
لــلــبــولـيــنغ عــصــمــاء عــبــد احلــسـ
واحــدى مــشــجــعــات نــادي الــطــلــبــة
اوضـحت ان ســبب عــزوف الـعــنـصـر
العب هـــو الـــنـــســـوي عـن ارتـــيـــاد ا
الــضــغط االجــتــمــاعي  الســيــمــا من
ـشــجـعـ بـعض احملــسـوبــ عـلـى ا
ـسيئـة على ن يطـلقـون العـبارات ا
الالعــــبــــ او احلــــكــــام الى جــــانب
النظرة السيئـة التي ينظرون بها الى
ـالعب بـأنـهم الـعـوائل الــتي تـرتـاد ا

ــنـتــخـبـات فـرق الــدوري احملـلي او ا
الــوطــنـــيــة الــتي عــادت لـــلــعب عــلى
االرض العراقية بعد قرار رفع احلظر
عن مالعـبـنـا  في وقت جنـد حـضـور

سيرة الرائد الريـاضي الكبير هشـام عطا عجاج صدرت في
ضيئة فعجاج مـلوءة باحملطات ا كتاب يوثق مسيرة حياته ا
ماركـة مسجـلة في تـاريخ الريـاضة العـراقيـة فهو جنم المع
واداري مــحـنك وطــيـار مـقــدام ال يـشق له غــبـار سـواء في
األرض او في عنـان السـماء وبـقدر فـرحتي بـاإلهداء حزنت
على كثرة األخطاء اللغوية في الكلمة التي سطرتها ب دفتي
ـفــردات بـطـريـقـة حـرفت ـصـحح بـا الـكـتـاب فـقـد تــصـرف ا

عنى وقتلت النص وافرغته من محتواه. ا
ما لفت انتباهي تتابع الـشخصيات التي دونت سيرة عجاج
وقــد تـنـوعـت مـا بـ ضــبـاط واداريـ وأصــدقـاء واقـارب
وريـــاضـــيــ ســـابـــقـــ واعالمـــيــ اذ تـــذيـــلت شـــهــادات
الـصـحـفـي الـتـسـلـسل مع انـهم من خـيـرة األقالم بـعـضهم
ـيـة رفـيـعـة وبـعـضـهـم االخر يـحـمـل شـهـادات والـقابـا اكـاد
مشهود له بالتاريخ واخلبرة والـسمعة الطيبة وهم قطعا اهم

وأبرز من أسماء تقدمتهم في الترتيب.
هل مـا حــدث صـورة جـامـدة او عـرف سـائـد ام نـظـرة دونـيـة
لـلصـحفـي الريـاضي? هل عجـزت الـصحـافة الـريـاضيـة على
مدى عمرهـا الطويل عن انتـاج أسماء وعنـاوين حتتل الريادة
ـشــتـغـلــ في احلـقـل الـريـاضي ـقــدمـة في عــقل ا وتـقف بــا
ـا يـدعي من يـدعـي وجـود صـحـفـيـ مـرتـزقة ووجـدانـهم? ر
ـقابل اال يوجد هـنة او دخالء عليـها ولكن با يتكـسبون من ا
ــاذج ســـيــئـــة وفــاســـدة وطــارئــة في اجملـــال الــريـــاضي 

وساقطة أخالقيا?    
مـحنة الـصحـافة احلـقيـقية انـها أصـبحت بـابا بـائسـا لم يعد
ــكـاسب واالسـتــحـواذ عـلى يـطـرقه أحــد فـالـصــراع عـلى ا
شهد اإلعالمي عن ال الريـاضي لتحطيم ا ناصب سخر ا ا
طـريق تـوظـيف الـصحـفـيـ لـلـدفاع عن طـروحـات بـائـسة او
ـعارض في خلق ذبـاب الكـتروني شغـله الشـاغل مهاجـمة ا
الرؤى واالهداف ليتحول الصحفي غالبا ومع كل أسف الى

اسم مستعار للرغيف.
الـصـحـافـة لم تمـت قضـاء وقـدرا فـقـد اغتـيـلت بـيـد مـراهقي
ـهـني بـعـد ان اخـتفت الـريـاضـة وأصـيب أهلـهـا بـالـتـسمم ا
مــبـادئــهــا احلـقــة واخــتــلط الـصــالح بــالــطـالح وغــدت بــابـا
ا كما للـتسول ففـضيحـة ابوظبي نـكبة كـبيرة ولـيست تكـر
يزعم الـشحـاذون وهنـاك فرق ب االسـتجـداء والوقـوف عند
ساعدة بـيد صاغرة ذلـيلة وب تـقد منجز األبواب لطـلب ا

يشرف البلد ويرفع رايته عاليا!.
احتـاد الــصـحــافـة الــريـاضــيـة الــذي اخـتــزل نـفــسه بـأطالق
الـبـيـانـات حـمل بيـانه األخـيـر الـعـديـد من التـنـاقـضـات فـهو
شجع يشكر االمارات على كـرمها وينتقد الـطريقة ويلوم ا
ويــســـوغ الــواقــعـــة.. عــمــومـــا ال نــلــوم االخــريـن عــلى وضع
الصـحفي في اخر سـلم االحـــــــتـرام والتـقدير امـا عزاؤنا
وعـزاء صـاحـبـة اجلـــــــاللـة أنـهـا تـوفـــــــت
فـي زمن يـــخــــــــجل فـــيه الـــصــحـــفي من
مـهنـته فقـد جنت بـكبــــــريـائهـا في عالم
شـــديــــد االغـــتــــراب حتـــول بـــرمــــته الى

منفى. 

قـادرا عـلى انـتـزاع االنـتـصـار وتـعـزيـز
سـجل النـتائج عـبر ثـقة الالعـب التي
زادت ومـــنـــحـت  الـــفـــريق الـــصـــدارة
والـعمل ما بوسعهم  لـلبقاء فيها امام
شـاركة والتـوجه بقوة وتـركيز هـدف ا
ولـــلـــيـــوم يـــظــهـــر مـــتـــوزان من خالل
الــنـــتــائــجــااليــجـــابــيــة داخل وخــارج
ــيــدان وكل االمــور تــقف الى جــانـبه ا
ـطـلـوبـة بـعـد كـمـا يـظـهـر في احلـالـة ا
اعــادة تـرتـيـب اوراقه اثـر اخلـروج من
بـطولـة الكـاس والتـفرغ لـلدوري والهم
ـشـتـرك بي جـمـيع اطـرافه في خـطف ا
الـلـقب الـشـغل الـشـاغـل للـشـرطـة الـتي
تــقــدم مــوســمــا مــهــمــا  عــبــر االداء 
ـتوازن ـدعـوم من  العـبي الفـريق  ا ا
دفــاعــا وهـجــومـا  وهــو بــشـكل جــيـد
ويـــقــــدم مـــبـــاريـــاته عــــلى مـــســـتـــوى
جيدخصوصا في اجلوالت االخيرالتي
شـــهـــدت ارتــفـــاع غــلـــة االهـــداف قــبل
احلـفـاط عـلى نـظـافـة سـجـله الـو حـيد
بـ الـفـرق  مـن دون خـسـارة وهـو ما
ـوقع يـعــطي الـدفـاع الـقـوي حلـمـايـة ا
والـسجل ومتفوق  في كل شيء  لكن
تــبـقى مـبـاريـات اذهـاب لــلـمـحـافـظـات
تــشـــكل الــتــحــدي احلــقـــيــقي لــلــفــرق
اجلماهيرية  رغم قوتهاوما تمتلك من
فـوارق  فـنـيـة عـالـيـة ويـبـدو الـشـرطـة
حـذرا امام الـسفـر للسـماوة امـام رغبة
ـوسم ـضـيف فـي حتقـيـق  نـتيـجـة ا ا
ر كـله ولو انه يـقدم نفـسه  بثـقة  و
ـــــــواقع  مـن دون مــــــشــــــاكل مـن كل ا
ويـعكس احلدث جلمهـوره الذي ينتظر
الـعـودة بـكـامل الـعالمـات  وقـادر على
ــــهــــمـــة والن االمــــور تــــبـــدو حــــسم ا
مـخـتـلفـة   امـام رغـبة احلـصـول على
الــلـقب  الــذي يـتــوقف عـلى مــواصـلـة
حتــقـيق افـضل الــنـتـائج الــتي يـسـعى
الـسمـاوة لعـرقلـتهـا عبـر اجواء الـلعب
حـــيث االرض واجلــمــهـــوره واهــمــيــة
ـباراة وانتـيجة وتاثـيرها  كـما يريد ا
ضــــرب اكــــثــــر مـن عــــصــــفــــور بــــحج
واحـدحيث االنتصـار الذي يوازيه ثمن
ـتـصدار واحلـالـق اخلسـارة االولـى بـا
ومـن ثم الـتــقـدم لــعـدة مــراكـز واالهم 
اعـالمـيــا والـظــهـور عــلى الـواجه والن
رهـان الــسـمـاوة  لالن  مـسـتـمـر عـلى
مـــبـــاريـــات االرض  لـــكن فـي مـــبــاراة
ــقـدور الالعـبـ مــخـتـلـفــة  لـكن هل 
ايــــقــــاف  الـــشــــرطــــة  حتت انــــظـــار
جـمهـورهم الذي يـرى بذلـك  احلصول
عـلى الـلـقـب  بـعيـنـه واكـثـر  مـا يـثـير
اهتمام جماهير احملافظات هو الفوز 
ا تخضع عل لـفرق اجلن ماهيرية ور
مــبــاريــاته لــرهــان الــنــتــيــجـة   والن
اخلـــســـارة يــعـــني فـــتح الـــبـــاب امــام
  لـلـوقـوف فـوق  الـسـمـاوة الحــقـ ا
ـني النـفس ان يقدم وجـمهـوره الذي 

الالعب ما عليهم.
jHM «Ë  UŽUMB «

وسم الثاني يعاني  ومازال صاحب ا
ــشــاركـة احلــالــيــة بـســبب الــنــتـائج ا
اخملـيـبـة الـتي دفـعـته لـلـمـوقع الـسابع
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يـعـد تـاريخ كـاس اسيـا حـافال بـاإلثارة
واجملد والشهرة حيث حققت العدد من
ــنـتـخـبــات الـكـبــيـرة الـلـقـب لـلـتـدخل ا
الـتـاريخ وتصـبح ضمـن قائـمة الـشرف
ـبــاراة الــنـهــائــيـة ــنــاسـبــة قــرب ا و
لـبطـولة اسـيا بنـسخـتها احلـاليـة بي
قـطـر واليـابان حـيث يعـد تأهل الـفريق
الـعـنـابي األول في تـاريخه نـسـتـعرض
اهـم الـدول الــتي فــازت بــالــكــأس مــنـذ

سابقة وحتى االن. انطالق ا
1992 ÊUÐUO « w  …dýUF « W M «

بـدأ عصر الـكمبـيوتر الـياباني اعـتباراً
نـتخب من هـذه الـنسـخة حـيث وصل ا
الــيـابـاني لــلـمـرة األولى في مــشـاركـته
ـنتخب الـثانـية في الـبطـولة لـيلـتقي ا
باراة النهائية السعودي اخلبير في ا
والـتي جـرت يـوم األحـد في الـثامن من
تــشـرين الــثـاني  1992واســتــضـافــهـا
مــلــعب هــيــروشـيــمــا وأدارهــا احلـكم

الــســوري الــشــهـيــر جــمــال الــشـريف
وتـمكن الكمبيوتر الياباني من حتقيق
أول لقب له بفوزه بهدف وحيد سجله
تــاكـويــا تـاكــاغي في الــدقـيــقـة  36من
ــبــاراة الــتي حــضــرهــا ســتــ ألف ا

متفرج.
1996  «—U ù« w  …dAŽ W¹œU(« W M «

في هـذه الـنسـخـة استـردت الـسعـودية
لــقـبــهـا بــتـغــلـبــهـا عــلى اإلمـارات في
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة وبــفــارق ركالت ا
الـتـرجـيح  3-4بـعـد الـتـعـادل الـسـلـبي
الــذي انــتــهى إلــيـه الـوقــتــ األصــلي
واإلضـافي ولـيـكـون الـنـهـائي الـعـربي
الـــعــربي األول في تـــاريخ الــبـــطــولــة
ـــبــاراة يــوم الــســبت احلــادي جــرت ا
والــعـشــرين من كـانــون الـثـاني 1996
عـــلـى مـــلـــعب زايــــد في أبـــو ظـــــــــبي
بــحـضـور سـتــ ألف مـتـفــرج بـقـيـادة
ـاليـزي مــــــحـمد نـاظري عـبد احلـكم ا

الله

2000 ÊUM³  w  …dAŽ WO½U¦ « W M «

نتـخب السعودي بـالتخـصص وصل ا
نـتخب واجـهـة ا لـلـمبـاراة النـهـائيـة 
الــيــابــاني فـي تــكـرار لــنــهــائي 1992
لــيـعــود الـيــابــانـيــون لـتــأكـيــد فـوزهم
وبــهـدف وحـيـد وهي نـفـس الـنـتـيـجـة
الـسـابـقـة سجـل الهـدف مـوتـشـيزوكي
فـي الـدقـيـقة 30 وجـرت يـوم األحـد في
الــتــاسع والــعــشــرون من تــشـرين أول
ــديـنــة الــريــاضــيــة في عــلى مــلــعـب ا
بـيـروت وقـادها احلـكم اإلمـاراتي علي
بــوجــســيم وحــضــرهــا خــمـســ ألف
مــتــفــرج مع الــتـذكــيــر أن الــســعـودي

حمزو ادريس أضاع ركلة جزاء.
2004 5B « w  …dAŽ W¦ U¦ « W M «

وصل لــلـمــبـاراة الــنـهـائــيـة مــنـتــخـبـا
رة األولى في تـاريخه الـصـ وهي ا
والــيــابــان لـلــمــرة الــثـالــثــة وانــتـهت
ـبــاراة بـفـوز الـيـابـان بـثالثـة أهـداف ا
لــواحـــد ســجل األهــداف الـــيــابــانــيــة

فـــوكـــونــيـــشي ونـــاكــاتـــا وتـــمــادا في
الـــدقــائق  22و 65و 90فـــيــمــا ســجل
الـهـدف الصـيـني لي ميـنغ في الـدقيـقة
ـباراة عـلى ملـعب الـعمال  31أقـيمت ا
فـي بـكـ يـوم الـســبت في الـسـابع من
آب  2004وقـــادهــا احلـــكم الــكـــويــتي
ســعـد كـمـيل وتـابـعــهـا اثـنـان وسـتـون

ألف متفرج.
bMK¹UðË UO O½Ëb½√® …dAŽ WFÐ«d « W M «
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ـبـاراة لــلـمـرة الــثـانــيـة يـكــون طـرفــا ا
الـنهائية عربيان حيث تواجه منتخبا
نـتخب الـسـعوديـة والـعراق وتـمكـن ا
الــعـراقـي من الـظــفـر بــلـقــبه الـوحــيـد
بــفــوزه بــهـدف وحــيــد ســجـلـه يـونس
مـــحــمــود في الـــدقــيــقــة 73 وأقـــيــمت
ـــــبــــاراة يــــوم األحـــــد في الـــــتــــاسع ا
والـعشرون من تموز 2007 على ملعب
غــيــلــورا يـونـغ كـارنــو في الــعــاصــمـة
األنـدونـيـسـيـة جاكـرتـا بـقـيـادة احلكم

©≤≠≤® a¹—U² « d³Ž UOÝ¬ ”Q  wzUN½

األســتــرالي مــارك شــيـلــد وحــضــرهـا
ست ألف متفرج.

2011 dD  w  …dAŽ W U)« W M «

عـادت اليـابان لـلواجـهة لـتحـقق لقـبها
الـرابع بعدما تغلبت على أستراليا في
ـباراة الـنهـائيـة بهـدف نظيـف سجله ا
ناداناري لي في الدقيقة الرابعة عشرة
مـن الشوط اإلضافي األول بعد إنتهاء
الــوقت األصــلي بــالــتـعــادل الــســلـبي
ـبــاراة يـوم الـســبت الـتـاسع أقــيـمت ا
والــعـشــرون من كـانــون الـثـاني 2011
بي في الدوحة على ملعب خليفة األو
بـــقـــيــــادة احلـــكم األوزبـــكي رافـــشـــان
إيرماتوف وحضرها 37 ألف متفرج.
2015 UO «d²Ý√ w  …dAŽ WÝœU « W M «

تـمكنت أستراليا في مـشاركتها الثالثة
مـن كسب الـلقب ألول مـرة بـعد فـوزها
عـــلـى كـــوريـــا اجلـــنـــوبــــيـــة بـــالـــوقت
اإلضـافي بـهـدف مـقـابل هـدف واحد
بـعـد انـتـهاء الـوقت األصـلي بـالـتـعادل

اإليــــجــــابي بــــهــــدف لــــهــــدف ســــجل
ألسـتـرالـيا مـاسـيـمـو لونـغـو وجـيمس
تـــراوسي فـي الــدقـــيـــقـــتــ 45 و105
وســجل الـهـدف الـكــوري سـون هـيـونغ
ــبـاراة مــ في الـدقــيـقـة 91 أقــيــمت ا
عـــلى مـــلــعـب ســيـــدني يـــوم الـــســبت
احلــادي والـثالثــ من كـانــون الـثـاني
2015 بـــقــيــادة احلــكـم اإليــراني عــلي
رضــا فـــاغــهــاني وحــضــرهــا  76ألف

متفرج.
نتـخب السـعودي هو وهـكذا جنـد أن ا
أكـثــر الـواصـلـ لـلـمــبـاراة الـنـهـائـيـة
حـيث ظهر في سـت مناسبـات يليه كل
من الــيــابــان وكــوريــا اجلــنــوبـيــة مع
الـعلم أن الـيابان لم يـسبق لهـا خسارة

النهائي.
- حـــــســــمت مـــــبــــاراتــــ فـي الــــوقت
اإلضـــافي وثالثــة مـــبــاريـــات بــيــكالت

الترجيح.
- أعـلى نـتـيـجة كـان فـوز الـكـويت على

كــوريـا اجلـنــوبـيـة
فـي نــهــائي 1980

بواقع /3صفر.
- أكـثر النـهائيات
حــــــــــــــضــــــــــــــوراً
جــمـاهـيــريـا. كـان
نـــهــائي الــنــســخــة

الــسـادســة في طـهـران
بـــــ إيـــــران والــــكـــــويت
وحضرها  112 ألف متفرج

بـاريات النـهائية - سـجل في ا
 47هــدفـــاً لم يــكن بــيــنــهــا أي

هدف من ركلة جزاء.
- ثـالثــــة حــــكــــام عــــرب قـــادوا
ـــبـــاراة الـــنـــهـــائــيـــة أولـــهم ا
الـــســــوري جـــمـــال الـــشـــريف
 1992ثـم اإلمــــــاراتي عــــــلي
2000 بـــــــــــوجـــــــــــســـــــــــيـم 
والـــــكــــــــــويـــــتي ســـــعــــد

كمـــــــيل 2004.

االسـتـمـاع الى الـكـلـمـات الـنـابـيـة من
ـــــــشجع بعض احملسوب عـلى ا
خصـوصـا وانه اليـوجد مـكـان خاص
ـــــــــــلـــعـب ويـــكــون لـــلـــعـــوائل في ا
اجلـــــــــــــلـــــــوس مــــــشـــــــتـــــــرك بــــــ

اجلــــــماهير .
WOzUM¦²Ýô« ·ËdE «

االعالمــيـــة نــبــراس خـــضــر ارجــعت
ـسـتـقرة الـسـبب الى الـظـروف غـيـر ا
الـتي حـلت بـاجملـتـمع الـعـراقي خالل
ـاضـية اضـف اليه الـعقـود الـثالثـة ا
شـجع الـعراقي الـذي لم يـعد ثقـافـة ا
العب و يـتـقــبل وجـود الـنــسـاء في ا
احــتـكــار االمــر عــلى الــرجــال فـقط و
ـشـجــعـ لـلــمـرأة تـشــوبـهـا نـظــرة ا
الـكثـيـر من الـنـظرات الـسـيـئـة  كذلك
اطالق الـعـبـارات الـسـيـئـة والـبـعـيدة
عن االخالق من سب وشــتـائم وطـرق
تحضرة من البعض التشجيع غيـر ا
ـــرأة عــــلى كل هــــذه االمــــور تـــدفـع ا
ـباريات داعية العزوف عن حضور ا

الى التثقيف جتاه هذا
ــــــوضـــــــوع بــــــدأ من ا
الـعــائــلــة الــتي البـد ان
تـــفـــهـم اوالدهـــا من كل
اجلـنـسـ بـأن حـضـور
ـبـاريــات والـتــشـجـيع ا
اليـقـتـصـر عـلى حـضـور
الـذكــور فــقط والبـد من
الـتـأكـيــد عـلى االحـتـرام
والـتـصـــــــــرف الـسـلـيم
ـــدرجــات  كــذلك عــلى ا
البد ان يـكـون هـناك دور
لالعالم بـــأخـــذ دوره في
هـــــــــــــذا اجلـــــــــــــانـب مـع
ـؤوســســات الـرســمــيـة ا
ذات الـــعـالقـــة بــــتــــبـــني
واطالق حـمـالت تـوعــيـة
والـقــضـاء عــلى الــشـغب
ــــــــــــالعــــــــــــب فــــــــــــي ا
والــــشـــــعــــــــارات
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مـــتــحـــررين وال يـــبـــالــون بـــاالعــراف
والـتـقـالـيــد بـعـد ان كــــــــونـوا فـكـرة
درجات وضـوع فا خاطئـة عن هذا ا
ليـست حكرا عـلى الرجـال فقـــــــط بل
ان لـــلــــعـــنـــصـــر الــــنـــســـوي احلـــــق
لعب ؤازرة والـتشــــــجـيع داخل ا با
كــمـا هــو احلــال في اغـــــــــلب بــلـدان
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وظفـة في وزارة الشبـاب والرياضة ا
منتـهى عبد الـرزاق ابدت رأيهـا بهذا
ا كنت اتمنى ان وضوع قائلـة : طا ا
تـابعة درجـات  اكون حـاضرة عـلى ا
ــبــاريـــات خــصــوصــا لــلـــمــنــتــخب ا
فـضل نادي الطلبة الوطني وفريقي ا
ورؤيــة الالعــبــ بــصــورة مــبــاشــرة
بــــأجـــواء جـــمــــيـــلــــة من الـــبــــهـــجـــة
واحلـماسـة لـكن الـعـادات والـتـقـالـيد
لـعـائـلـتي مــنـعـتـني من هـذا االمـر اذ
رأة الى ـعيب ذهـاب ا يرون انه من ا
العـب ومــــخــــالــــطــــة الــــرجــــال او ا
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