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نتخب العراقي بتنس الطاولة أخـتتم ا
لـذوي االحـتـياجـات اخلـاصـة معـسـكره
دة اسـبوع في الـتدريـبي الذي اسـتمـر 
ـصريـة القـاهرة  اسـتعدادا الـعاصـمة ا
لــلـدخـول في مـنـافـســات بـطـولـة مـصـر
الـدولـية بـاللـعـبة الـتي ستـنـطلق الـيوم
الــــثالثــــاء اخلـــامس والــــعـــشــــرين من
ــدة ثالثـة حــزيـران  2019م اجلــاري و
ايـام في مـحـافظـة االسـكـندريـة. تـشارك
مـنـتـخـبات  21دولـة في الـبـطـولة وهي
الــيـابــان وكــوريـا اجلــنـوبــيــة والـهــنـد
ـانـيـا وفــرنـسـا والـسـويـد وتــايالنـد وأ
وبـــلــجــيــكـــا والــســعـــوديــة واجلــزائــر
والــكـويت والــعـراق وجـنــوب أفـريــقـيـا
وكــوت ديـــفــوار وهــولــنــدا ومــالــيــزيــا
ضـيـفـة. . واكد وإنـدونـيـسيـا ومـصـر ا
ســمــيــر عـلي الــكــردي رئــيس  االحتـاد
الــــعــــراقي لــــتـــنـس الـــطــــاولــــة لـــذوي
االحـــتــيــاجــات اخلــاصـــة في تــصــريح
نـتـخب الـعراقـي للـعـبة صـحـفي بـان  ا
يـخوض انـهى معسـكرا تـدريبيـا مكـثفا
ـصـريـة القـاهـرة بواقع في الـعـاصـمة ا
وحـدت تدريبيـت صباحيـة ومسائية
كل يـوم.  واشار الكردي بـان التدريبات
اتـسمت بـاجلديـة والعـلمـية فـي التدرج
ـستوى الـتدريب وتنـوع خطط اللعب
الــفـردي والـزوجي وان ابــطـال الـعـراق
يــجــتــهــدون ويــعــمــلــون بــشــكل دقــيق
ويــبــذلــون جــهــدا مـتــمــيــزا الكــتــسـاب
اخلـــبــرة وتـــطــور مـــســتـــواهم الـــفــني

ـــهــاري والـــبـــدني بــاشـــراف مــدرب وا
ـــنــــتـــخب جـــاسـم كـــاتب مـــزعل. وان ا
الــلــقـــاءات في الــوحــدات الــتــدريــبــيــة
ــدة ثالث تــضــمــنت خــوض الــتــدريب 
سـاعات صباحا ومثلها مساء واكسبت
ا الالعـبـات والالعبـات فـنونـا مـضافـة 
يـــحـــمـــلـــونه من اداء مـــتـــمـــيــز  اي ان

الفائدة جيدة لكل منهما.
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عـسكر التدريبي واضـاف الكردي بان ا
ـشـاركـة في لـلــمـنـتـخب في الـقـاهـرة وا

بـطــولـة مـصـر الـدولـيـة بــالـلـعـبـة تـاتي
جــمـيـعــهـا في اطـار االســتـعـدادات الى
ـبياد طوكيو  2020 حـيث ان جميع او
الـبـطوالت هي عـبـارة عن جتمـيع نـقاط
وان بـطـولة مـصر الـدوليـة تمـنحـنا 20
نـقطـة في حالة اشـتراك فـريق من اسيا
فيها  تضاف  20 نـقطة اخرى  ليصبح
ـشـاركة 40 نـقـطة. الـرصـيـد من خالل ا
وقـــال الــكــردي انـه  تــقــلـــيص حــجم
ــشـاركـة بـسـبـب زج الـدول في الـعـالم ا
ــا جـعل اكــثــر الالعــبـ والـالعـبــات 

االحتـاد الـدولي بالـتـنسـيق مع االحتاد
ــــصـــري  (مـــنــــظم الـــبــــطـــولـــة)  الى ا
تــخـفــيض الـعــدد الى الـنــصف  والـزام

شاركة بستة العب فقط. الدول با
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واضـاف انه  بـالرغم مـن قوة الالعـبات
ــشــاركــ فـي الــبــطــولــة والالعـــبــ ا
وصـعـوبـة احلـصـول عـلى وسـام  فـيـها
ـســتـويــات وتــقـدمــهــا فـاني اتــقــارب ا
كــــرئــــيس احتــــاد اعــــد اجلــــمــــاهــــيـــر
بــــاحلـــصـــول عـــلـى وســـام مـــلـــون  او

وسـامـ  ويـعـد هـذا بـحـد ذاته اجنازا
لــلــريــاضـة الــعــراقــيـة بــقــيــادة رئـيس
ــدرب جــاسم كـــاتب مــزعل االحتـــاد وا
والالعــبــة الــشــابــة زيــنب حــسن عــبـد
اجلــبــار صـاحــبـة الــوســام الـبــرونـزي
االســيـوي في دورة االلـعـاب االسـيـويـة

في جاكارتا 2018 .
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من جـانـبه  اكد الـدكـتور بـسـام  محـمد
سـعيد قـصراوي رئيس الوفـد الكويتي
لــلــبــطــولــة  بــان مــســتــوى الالعــبــات
والالعـبـ الـعـراقـيـ مـتـطـور لـلـغـايـة
ونـتوقع لهم ان يـحصدوا  االوسمة في
ـقـبـلة ـبـيـة ا الـبـطـوالت الـدولـيـة واالو
وخـاصة بان االحتاد العراقي يقدم لهم
ـعـسـكرات داخل كـل من شأنـه توفـيـر ا
الــعـراق وخـارجـه.  واضـاف قـصـراوي
ـشـتـرك بـ ـعـسـكـر الـتـدريـبي ا بـان ا
ـنـتـخـب الـكـويـتي والـعـراقي بـتنس ا
الـطـاولـة لـذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة
ـقــام في الـقـاهـرة بـالـتـاكـيـد سـيـؤتي ا
ثــمـاره عـلى الـفــريـقـ من خالل زيـادة
ـهـاريــة والـبـدنـيـة الــكـفـاءة الـفـنــيـة وا
وزيــادة اخلـبـرات لالعــبـات والالعـبـ
الـــشــبــاب الــواعـــدين ومن الــضــروري
تــشـجــيع الـفــريـقــ  لـتــحـقــيق الـرقي
ــــســــتــــويــــات والــــوصــــول الفـــــضل ا

الرياضية والعلمية لهم.
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امــا مــدرب مــنــتــخب الــكــويت بــتــنس
الـطـاولـة لـذوي االحـتـبـاجـات اخلـاصـة

الــكــابــ احــمــد
فـاروق (مـصـري
اجلـنسيـة)  فقد
اشــــــــــــــــــــــــــــاد
ــــــســـــتـــــوى
ــــــنــــــتــــــخب ا
الـعراقي لـلعبة
وتــــــطـــــور اداء
الـالعــــــــــبــــــــــات
والـالعبـ ويـعد
الــــــــــعــــــــــراق مـن
ـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات ا
ــتـمــيـزة بــعـطـاءه ا
ومـــن افـــــــــــــــــــــــضــل
ــنـتــخـبــات في غـرب ا
اســــــــيـــــــا الـى جـــــــانب

الـــــــــــكـــــــــــويـت واالردن .
واضـــاف الــكــابــ احــمــد
ــــعــــســــكــــر فــــاروق بـــــان ا
الـــتــدريـــبي لــلـــمــنـــتــخـــبــ

الـكويـتي والعـراقي كان مـفيدا
لـــلــغـــايـــة  واكــتـــسب اجلـــمــيع
دروسـا جـديـدة بتـجـاوز االخـطاء
الــتــكـتــيــكــيـة في االداء وتــعــزيـز
ا زاد من عـنـاصـر الـقوة فـيـهـا 
ـسـؤولـيـة لـكل العـبة مـسـتـوى ا
والعـب وحـرصـهم عـلى حتـقـيق
االجنــــاز الــــريــــاضي اجلــــديـــد
والــــوقـــــوف فــــوق مــــنــــصــــات
الــتــتــويج الــعــربــيــة والــقــاريــة

بية. والدولية واالو

—ÒbB²*« l  ‚—UH « hÒKIðË WL UF « wÐd¹bÐ dB²Mð —uIB «

W½U _«Ë w½U¦ « “uH « sŽ Êu¦×³¹ »öD «

ÂuO « œËb(« nÒOCð

∫“u

حقق اجلوية فوزاً
مهماً على الزوراء
في دوري الكرة

ـدرب عــبـور احلـدود في مـهـمـة  يـقـدرهـا ا
مـن خالل توظيف جـهود الالعبـ والعمل
عـلى االسـتـحواذ عـلى الـكرة والـعـمل على
ـطـلوبـة الـتي  عـكـسـها تـقـد الـعـروض ا
امـام اجلويـة والزوراء  قـبل ان ينـهي اخر
ـطـلـوب وكل الـدالئل مــبـاريـاته بـالـوضع ا
تـشـيـر  الى قـدرة االمانـة في الـتـغـلب على
ـهــمــة الـتي احلــدود  وقــادر عــلى حـسـم ا
يــتـطـلع لـهـا الـضــيـوف الـذين سـيـدخـلـون
ـدرب عـادل نعـمة مـلـعب االمـانة من دون ا
ــبـعـد في لــقـاء الـشـرطــة  وكـان عـلـيه ان ا
يـكون اكثر صبرا  بـعدما ضيع على نفسه
والـــفــريق فــرصــة حتــقـــيق الــتــعــادل  مع
الـشـرطـة الـتي  فـرط بهـا في اضـاعـة ركـلة
جــزاء وهـو بـامس احلـاجـة لــلـنـقـطـة بـعـد
ــبـاريــات داخل تــعــثــره في الــعــديــة من ا
وخـارج العـاصمة قـبل ان يسـتعيـدها على
حــسـاب الــسـمـاوة  لــكـنه عــاد وخـسـر من
الــشـرطـة لـكن اليــعـاب عـلى اداء الالعـبـ
الــذين  وقـفــوا نـدا لــلـمـتــصـدر واقــتـربـوا
كـــثــيــرا من  الــتــعــادل في  اداء  مــنــاسب
ـسـتـوى يــسـعى  الالعــبـ عـلى  تـقــد ا
ـهم امام  االمـانة في  مهـمة صعـبة يامل ا
كن ان ان يـتقدم فيهـا  الكثر من  موقع و
ا يطمح اليه اذا ما لعب  يـخرج احلدود 
ستوى الذي ظهر به امام الشرطة   من بـا
خـالل التعويـل على جهود الـالعب الذين
ظـهـروا في اكثـر من منـاسـبة عـلى الوضع
ــطــلــوب مــنــهم ان وتــتــواصل  يــوم غـد ا
األربـعاء الذي يشهد أيـضا إقامة مبارات
تـصدر الشـرطة الـسماوة  حـيث يضـيف ا
فـي مـلـعب الـشـعب عـنـد الـسـابـعـة والـربع
وفـي نفس الوقت تقام مـباراة نفط ميسان

والوسط في العمارة.
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ثـأر فـريق احلـوية خلـسـارته وخروجه من

الــثــامن   44واحلــدود الــثــالـث عــشـر 37
االول حـقق فوزا مـهما عـلى اربيل بـهدف
لـواحد مـا يدلل عـلى حتسن اداء الـالعب
والــفـريق الـذي اســتـمـر يـقــدم نـفـسه عـلى
افـضل مـا يرام  ويـؤدي بـشكل  واضح في
مــلـعـبه بـعـدمـا خـســر الـعـديـد من الـنـقـاط
ؤثر في لـكنه الـيوم يعد الـطرف القـوي وا
الــنـتــائج  بـدلـيل انـه خـرج بـصــعـوبـة من
نــــصف نـــهـــائـي الـــكـــاس قـــبـل ان يـــهـــتم
ـبـاريات الـدوري التي قـطع فيـها شـوطا
كـبيـرا   وسط طموحـات االستمـرار بنسج
ــوسـم بـالــشــكـل الـذي الــنــتــائـج النـهــاء ا
يـخـطط له احلـمـد الـذي لالن  يـقـدم االمور
طـلـوبة وكـله امل في ان يـحقق بـاحلـالـة ا
مـوسمـا  مع الفـريق الـذي انتشـله بـسرعة
ـؤخــرة قـبل الــتـواجـد ثــامـنـا مـن مـواقع ا
ويـهـم الـيوم فـي  تـعزيـز  حـاصـل نتـائـجه
فـي اجلــوالت االخـــيــرة وسـط طــمـــوحــات
وقـع افـضل بـعـد الـتـغـير ـوسـم  انـهـاء ا
الــذي  حــصل  مـنــذ اسـتالم عــصـام حــمـد
لــلــمــهــمــة والـتــقــدم فــيــهــا بـثــقــة عــالــيـة
والـتواصل مع حتقيق الـنتائج  ومواصلة
ـشاركـة  من خالل الـتعـاون ما ب رحـلة ا
ــــدرب واالدارة وفي امــــور الـالعــــبــــ وا
تـغـيرت بـاالجتـاه الصـحيـح عنـدما واصل
الـفريق يقدم مباريـاته  بتركيز وعازم على
اضــافـة نــقـاط لــقـاء الــيـوم في ظـل نـشـوة
الـفـوز االخـيـر  الـذي عـزز من حـظـوظه في
ــهــمـة االســتــمــرار فـي مــســار الـنــتــائـج ا
ومـؤكد انه عازم على اخلروج بكل الفوائد
 بـعـد تـصـاعـد رغـبـة الـفـوز الـتي سـيـدخل
فـيهـا ملعـبه الذي جنح في االونـة االخيرة
مـن  الزام الضيوف عـلى التنازل عن كامل
ــرشـح ان يـضــيـف نــقــاط لــقـاء الــنــقــاط ا
احلـدود فـي ظل عـطاء الـالعبـ والـكل في
احلــالـة الــفـنـيــة الـتي تـدعـم جـهـودهم في

اجلـنوب مـن العبي فـريقـها في ان يـكونوا
همة التي تمثل التحدي. على قدر ا
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ويـقـول احلـكم االحتـادي السـابق  مـسـافر
شـــنــان  يــعــد فــريق اجلــنــوب من الــفــرق
ـنافـسة ولـو اتت نتائج الـذهاب بـاحلالة ا
االفـــضل لــتـــمــكن من الــوقـــوف في مــكــان
افـــضل ومـــتـــوقع ان يـــحــقق الـــنـــتــيـــجــة
ـــطـــلــوبـــة امـــام الــطـالب النه  في وضع ا
افــضل من حـيـث عـوامل الـلــعب وبـوجـود
عـــدد من الالعــبــ الــقـــادرين عــلى حــسم
ـهـمـة  التـي يدركـون   اهـميـتـهـا في هذه ا
الـفترة التي يـتصاعد فيـها اللعب وحرص
الـــفـــريق عــلـى اخلــروج بـــالــنـــقـــاط الــتي
رشح القوي سـتعطي  دفعة كبيرة  وهو ا
ـهـمـة التـظـهـر سـهـلـة بـعـد لــلـفـوز مع ان ا
الــتــحــول الــذي طــرا عــلى الــطالب تــاسع
ـوقع  40فـي تاهـيل صـفـوفـهم من مـلعب ا
الـــســمــاوة  من جــانــبـه يــحل الــطالب في
حــالـة افــضل الى مــا قـبل لــقـاء الــسـمـاوة
هم وبـعدما تنفس الكل الـصعداء بالفوز ا
عــلى حـســاب الـســمـاوة  حـيـث الـنـتــيـجـة
واالهـداف واحلالـة  الفنـية في دخـول لقاء
غـيـر سـهل واصعب من الـسـماوة  وفي ان
يــحـقق الـفـوز الــثـاني خـارج  مـيـدانه وان
حتـقق يـعني الـتحـول  في  نـتائج الـذهاب
مـنذ عدة مواسم  تعذبـوا فيها ولم يقدروا
عـلى حتـقيق أي نـتيـجة ايـجابـية واخـرها
ـلـعب الــديـوانـيـة بـثالثـة ـر   الــسـقـوط ا
اهـــداف  فــيـــمــا  حـــقق  احلـــدث الــكــروي
لـلـفـريق في ان يـسـتـعـيـد دوره ومن خارج
الــعــاصـمــة ومن احـد مـالعب احملـافــظـات
الـصعـبة ويـكون عـلي هادي قـد نزم بعض
الــشيء من صــفــوف الـفــريق الــتي يــعـول
عــلى  الالعــبـ اخملـضــرمـ ومن لــعـبـوا
لـلـمـنـتـخـبـات الوطـنـيـة والـشـبـاب على ان
تـتضافر اجلهود للـدفاع عن سمعة الفريق
امــام اخـر سـت مـبـاريــات مـهم ان يــعـكس
ـــســتــوى نـــفــسـه بــقــوة ويـــقــدم االداء وا
شاكل الالعب والـنتيجة التي  ستصفر ا
ر من نصف نهائي الكاس بـعد اخلروج  ا
وسـم  بـعد تـضـيع ـوسم كـل ا وخـسـارة ا
ــوسم  بــعــد فـتــرة انــقــطـاع احــد لــقــبي ا
طـويـلـة بـعيـدا عن احلـصـول عـلى أي لقب
ـؤخرة والن قـبل ان الـتواجـد في مواقع  ا
الــكل يـعـاني من مـالعب احملـافـظـات الـتي
يــكــون الـطـالب قـد كــسـروا عــقــدتـهــا ولـو
مـتـاخـر بـعـد الـفـوز الـذي خفـف من االمور
ـر بـهـا الـفريق ـتـوتـرة  الـتي  واحلـالـة ا
الــذي افـتــقـد الـلــعب والـنـتــائج وفـشل مع
ــدرب االول والـثـاني في الــعـودة لـدائـرة ا
ـنافسـة التي يسـعى علي هاشـم دخولها ا
مـن مـلـعب الـبـصـرة   عـبـر حتـديـد طـريـقة
الـلعب واالعـتماد عـلى جهـود الالعب في
ان يـستمـروا في حتقيق النـتائج  التي ما
زال يــعــاني مــنـهــا  بــعـدمــا خــسـر  عــشـر
مــبـاريـات والـفـوز فـي تـسع والـتـعـادل في
ثـالثـة عشـر مـبـاراة  وكـله امل فـي الـعودة
ـنـتــظـر من  جــمـهـوره بــالـفــوز الـعـاشــر ا
الـذي يرى في ذلك اهـميـة كبـيرة قـد تقوده
للفوز الثالث عندما يواجه الصناعات لكن
ـــقـــدور الالعـــبـــ حتـــقـــيق رغـــبـــة هـل 
أنـصـارهم ومـنهم من  سـيـتواجـد في لـقاء
الــــيــــوم النــــهـم مــــتــــواجــــدون في اغــــلب
احملـافـظات ويـعـلمـون من ان الـتغـلب على
الــســمــاوة  قــد يــراه  االنــصــار حتــصــيل
ـسـتــوى  الـذي عـلـيه في حــاصل في ظل ا

وقع الثامن عشر. ا
œËb(«Ë W½U ô«

ــبـاراة الـثــانـيـة ســتـجـري بــ االمـانـة وا
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تـتـواصل اليـوم الـثالثاء مـبـاريات اجلـولة
متاز بكرة القدم 33 من مسابقة الدوري ا
عـندما تقـام مبارات االولى بـالبصرة ب
نـفط اجلـنوب والـطالب وذلك عنـد السـاعة
ـضيف الـسـابـعة والـربع مـسـاءا  ويبـدو ا
حــذرا لــلــغــايــة بــعــدمــا تــلــقـي ضــربــتـ
مـوجـعـت عـلى الـتـوالي في اخر جـولـت
تـاثر بهـما كثـيرا  ويسـعى فيـها احلصول
عـلى كامل الـنقـاط من اجل توسـيع الفارق
مـع اربيل  والـتقـدم لإلمام ومـحو أثـارهما
واالهـم  استعـادة التـوازن والعـودة لعزف
نـغمـة الفـوز في مهـمة ثالـثة التـبدو سـهلة
طلوبة بـعد عودة الطالب لسكة النتائج  ا
بالفوز الكبير على السماوة بثالثة اهداف
لــواحــد  وتــتــلـخص مــهــمــة اجلــنـوب في
الـــفــوز بــعــد خــســـارتي الــزوراء والــنــفط
والــتـراجع لــلـمـوقع الــعـاشـر  40 ومــؤكـد
سـتصب تـوجيهـات عادل نـاصر  على رفع
شعار اللعب من اجل الفوز الذي سيمنحه
مـوقع الـطالب مـبـاشـرة  والن غـير ذلك أي
اخلـــســارة  ســتـــعــود  به لـــلــوراء  لــثالث
مـــواقع وهـــومــا يــعـــلم به الالعـــبــ   في
الـقيام  بالـعمل على تدارك االمـور  وتنفيذ
ــدرب والـلــعب بــاقل األخــطـاء واجــبــات ا
امـام  تـعـديل االمـور  والهـمـيـتـهـا في هذه
االوقـــات عــلى بـــعــد ست مــبـــاريــات عــلى
اختتام الدوري الذي الزال الفريق يتواجد
ضـــــمن الـــــنــــصـف االول من فـــــرق  ســــلم
الـترتيب   وسط طموحـات التقدم كما كان
ـوقف قـبل فـتة عـنـدمـا تقـدم ثـامـنا عـلـيه ا
قـبـل ان يـتـاثـر بـخـسـارة الـزوراء وبـعـدها
مـــبــاشـــرة الــســـقــوط  فـي مــواقع الـــنــفط
واسـتمر يعاني من مباريات الذهاب  التي
كــلــفـته الــعــديـد من الــنـقــاط والــسـبب في
تـغـيـر االمـاكن  مـا زاد الطـ بـوجه مـهـمة
ـدرب الذي يامل ان يتوازن الالعب  في ا
مــلــعــبــهم وفي ظل ظــروف الــلـعـب  حـيث
ــهــمــة عـــامــلي االرض واجلــمـــهــور وان ا
التــقــبل الـتــعـثــر حـيث لـم يـواجه الــفـريق
خـسـارة ثالث مبـاريات تـواليـا  ويكـون قد
تـعـلـم الدرس والـعـمل مـا بـوسع الـالعـب
لـعبور صفوف الـطالب التي تغيرت بعض
الـشيء والن اخلروج بـالنـتيجـة االيجـابية
سـتخلصه من مالحقة  اربيل فارق النقطة
ـــرشح لـــلــفـــوز عـــلى الــنـــجف  ويـــعــول ا
اجلـنـوب  علـى مجـموعـة العـب مـنـها من
اســتـمـرت مـتـواجـدة من عـدة مـواسم   مـا
زالـت تـؤدي بشـكـل واضح وسـيـكون الـكل
امــام مـبــاراة مـخــتـلـفــة بـعــد الـذي فـام به
الـطالب وامـام مـحنـة نـتائج الـذهـاب التي
توقع ان يبذلوا تـاثر فيها  اهل البـصرة ا
مــا بـوسـعـهم كل اجلـهـود لـلـحـصـول عـلى
نـتظرة التي الـنتيـجة والنـقاط والفـوائد ا
ــدرب خالل غـــرفــة تــبــديل ســـيــقــدمـــهــا ا
ـالبس والتوجيه في تقد اللعب القوي ا
 وبـتـركـيـز  ويضع ثـقـته بـالالعـب في ان
يـقومـوا بدورهم الـفني للـدفاع عن  سـمعة
الـــفـــريق حـــصـــرا امــام مـــا تـــبـــقى له من
مــبـاريـات  التـظــهـر سـهـلــة وسط تـصـاعـد
رغـبـة الـفرق في حـسم الـنتـائج  وحتـس
ـواقع  بـعـدمـا تـمـكن الـفـريق من حتـقيق ا
الــفـوز احــدى عـشــر مـرة والــتـعــادل سـبع
مـرات وخـسارة  14مـبـاراة اغلـبهـا  خارج
الــديــار بــانـتــظــار تـعــويض  الــنـكــســتـ
االخــيــرتـ الــيــوم في ان يـقــدم الالعــبـ
طلوب من خالل االستحواذ على ردود ا ا
الــكـرة والـتــعـامل مع الــفـرص احلـقــيـقـيـة
ـنافـذ والن الكل يـراهن  البل ترفع وغـلق ا
مـنـه في مـواقـعـهـا وهـو مـا تـنـتـظره ادارة

نــصف نــهــائي الــكــاس قـبـل ايـام بــعــدمـا
جتــرع خــســارة الــغــر بــاربــعــة اهــداف
لـواحـد قـبل ان يـحـسـم لقـاء الـدوري امس
ـؤجل من الـدور السادس عـشر من االول ا
ــرحــلــة االولى  بـالــفــوز  بـهــدف الالعب ا
بـاراة التي عـمـاد مـحسن د  84مـن وقت ا
كـما يـبدو طـغت عليـها الـنتـيجة والـتفـكير
بـها كان واضحـا  ما انعدم الـتركيز  وكان
ـتــوسـط مـا جــعل االداء اجــمــاال اقل مـن ا
الــفـريـقـ الـلـعب بــحـذر شـديـد وافـتـقـدوا
لـلمهـارات الفنيـة الفردية واجلـماعية وفي
وضـع غيـر مـتـوقع بـعـدمـا فـشل  الـطـرف
قـنع  ما جعلـها ان تمضي بـتقد االداء ا
ــلــة وخــارج رغــبــة احلــضـور ثــقــيــلــة و
ـتـابـعـ كـمـا هو اجلـمـاهـيـري الـكـبـيـر وا
احلـال في مـبـاريـاتهـمـا الـتي حتـظى دوما
بــاهــتـمــامـات الــشـارع الــريــاضي. وخـلت
ـبـاراة من أي خـطورة تـذكـر بعـدمـا فشل ا
الـالعـبــ في  خـلـق  الـفــرص احلـقــيـقــيـة
ووقوعهم  على مر الوقت في اخطاء قاتلة

مـن حـــيث نـــقل الـــكـــرات
بـــــــــالــــــــشـــــــــكل
الـصحيح ما
اثـر على

ــســتــوى الــفــنـي الــعــام   وكــان الــهـدف ا
احلــــدث االبــــرز في الــــلــــقـــاء وارتــــكـــاب
الـالعـب اخـطـاء  في نـقـل الكـرات قـبل ان
تـشهـد احتـكاكا بـدنيـا  واضحـا ومشادات
كـالميـة  بـ الالعـبـ   الزم احلـكم مـهـند
قــاسم  الشــهـار الـبــطـاقــة الـصــفـراء  عـدة
مـرات   قـبل ان يـسـيـطر عـلى سـيـر الـلعب
لـلـنـهـاية لـيـخـرج  انـصار اجلـويـة بـفـرحة
التـــوصف  الن الــفــوز جــاء  عــلى الــغــر
ـوسم الذي الـزوراء الـذي  يـعـادل الـقـاب ا
تـقـهـقـر به الفـريق الـذي قـلص الـفارق الى
تصدر  72الـشرطة  79 سـبع  نقاط  مـع ا
وسـيعود الفريقـان مرة اخرى وجها لوجه
واجـه الثـانـيـة في الـدوري والـثـالـثة فـي ا
وسم عند الـدور  السادس والثالث فـي ا
 فـيما  بقي رصيد الزوراء   56وله مباراة
مـؤجلة مع النجف يخرج فيها  وكان يامل
درب واجلمهور ان يستفيد من فارق مـع ا
ـبـاراتـ لـكـنه خـسر االولى بـارادته النه ا
ردود الفني وعدم السيطرة على لم يقدم ا
االمـــور وكـــثــرة  األخـــطــاء الـــتي مـــنــحت
اجلـوية بـعض السـيطـرة النـسبـية  وهو
ـــــســـــتــــوى االخـــــر لـم يـــــرتق الـى ا
ـــطـــلـــوب لــكـن األهم هـــنــا  ان ا
نــحـيي احلـضـور اجلـمـاهـيـري
الـكبير الذي يـستحق االحترام
والــــتـــقـــديـــر  قــــبل ان يـــذهب
جـمهور اجلوية إلكمال فرحته
حــتى الـصـبــاح الـبـاكــر فـيـمـا
ذهـب جـمـهـور األبيـض لـلـنوم
مـــبــكـــرا بــعـــدمــا تـــوقــفت
نـتائج الفـريق امام الغر
اجلـويـة الـذي حـقق أفضل
ــرحـــلــة ثـالث نــتـــائج فـي ا
الــثـانـيـة عـنــدمـا تـغـلب عـلى

الشرطة  والكرخ والزوراء.
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لم يــعط عــبـدالــكــر ســلـمــان مــدرب فــريق نـادي
الــكـرخ ,و احــمـد دحــام مــدرب فــريق نــادي نــفط
مـــيــــســـان ورزاق فـــرحــــان مـــدرب فــــريق نـــادي
الــديــوانــيــة وعــبـــاس عــطــيــة مــدرب فــريق نــادي
الــكــهــربـاء وعــوداً الدارات انــديــتــهم بــتــحــقــيق
جناحات نوعـية في منـافسات بـطولة انـدية العراق
متازة لكرة القدم او بطولة الكأس لفرق الدرجة ا

للموسم اجلاري.
تصـريحـاتهم لـوسـائل االعالم الريـاضيـة كانت و 
ال تزال في مـنـتهـى الواقـعـية .. لم يـلـزموا ادارات
انديـتـهم بـالـتـعـاقـد مع (جنـوم) الدوري فـي الوقت
مكن دون الراهن ..عـملوا و ال يـزالون يـعمـلون بـا
يلغوا طموحات فرقـهم والعبيهم .. الصمت كان و
ال يزال شعار عملهم .. ال ينـتظرون كلمات الشكر
والــتــقــديــر جلـــهــودهم من قــبـل ادارات انــديــتــهم
واجلـــــمـــــهـــــور الــــــريـــــاضي ووســـــائـل االعالم ..
حريـصون الى أبـعـد حد في تـكوين شـخـصيـاتهم
ـهـنـيـة ـنـطـقـة  الـتـدريـبـيـة ويـتـحـركـون في هـذه ا
واضحة .. هذه الفـلسفة غـير التقلـيدية اثمرت عن
(جناحـات) ملـموسـة كـانت و ال تزال مـحل اشادة
الراي العام الرياضي .. اقول فسلـفة غير تقليدية
ـدرب غـيـر مسـتعـد للـعمل مع الن عدد غـير من ا
اي فـريق لـديه مــشـاكل مـالـيــة وفـنـيـة .. ووضـعت
جنــاحــات بـــ قــوســـ القــول ان عــبـــد الــكــر
سـلــمــان و احــمــد دحـام ورزاق فــرحــان وعــبـاس
متاز, عطية  ,لم يقودوا فرقـهم الى قمة الـدوري ا
ـركـز الرابع بـالنـسـبة لـفـريق نادي الـكرخ ولكن ا
ــركــز اخلــامـس او الــســادس وحـــتى الــســابع وا
لـفـريق نــادي نـفط مــيـسـان ,ووصـول فـريق نـادي
الكهـرباء الى نـهائي بطـولة كـأس العراق وابـتعاد
فريق نـادي الديـوانيـة بـفارق مـريح من النـقاط عن
ـرشــحـان) فـريــقي نــاديي احلـســ والــبـحــري (ا
لـلــهــبـوط الـى بـطــولــة دوري انـديــة الــعـراق لــفـرق
الـدرجــة االولى حـتى اجلــولـة    32 من الـدوري
متاز هي جناحات بكل معنى الكلمة وذلك عند ا
مـقـارنـة ظـروفـهـا بـظـروف فـرق انـديـة هي افـضل
قـدرة مــالـيــة وفــنـيــة من فـرق انــديــة الـكــرخ ونـفط

ميسان والكهرباء والديوانية.
ـدرب من ادارة نـادية نعم الـسـائـد هـو ان يطـلب ا
ــوسم ــال الــكــافي لــتــغــطــيــة نــفــقــات ا تــوفــيــر ا
الرياضي وان يستعـ بالعب مؤهـل للعب في
متاز وان يـضمن النـادي للفريق بطولة الـدوري ا
مــلــعب صــالح لــلــتــدريب والــلــعب ولــكن عــنــدمـا
الية على وجه عظم االمتيازات ا درب  يضحي ا
التـحديـد وينـجح في قيـادة فريـقه أداءاً ومردوداً
امام فرق انـدية تتـمتع بامـتيازات كـثيرة فـهذا هو
النجاح بعينه .. رزاق فـرحان على سبيل الذكر ال
احلصر يعد تدريبه لفريق نادي الديوانية فرصة
ـمــارسـة مــهـنــة الــتـدريب الــتي يــحـبــهـا ويــسـعى
للنـجاح فـيها وقال في هذا الـصدد اشكر ادارة
نـادي الــديـوانــيــة النـهــا مـنــحـتــني فــرصـة الــعـمل
كـمــدرب لــفــريق نـاديــهــا في بــطـولــة دوري انــديـة
ــدرب رزاق ــمــتــاز .. ا الــعــراق لــفــرق الــدرجــة ا
فـرحـان يــعـرف ان الـتــدرج في الـعـمل الــتـدريـبي
ـنحه تـراكم خـبرة جـيدة . تـوجد عمل مـطلـوب و
اسـمـاء تـدريـبــيـة اخـرى جتـتـهـد
ـمـتـاز الـعـراقي في الـدوري ا
مــثـل عــبـــدالــكـــر ســلـــمــان
واحمـد دحـام وعـباس عـطـية
ـسـتــقـبل ورزاق فـرحــان وا
ـــدربــ ســـيـــكـــون لـــهـــؤالء ا

الواعدين.
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باتت مـسألـة احلصول عـلى الرخصـة االسيـوية مهـددة بالنـسبـة لنادي الـقوة اجلويـة بسبـب تولي عضـو الهيـئة االداريـة للنـادي سميـر كاظم تـدريب نادي السـماوة.  واعلن
. وقال مدير جلنة الـتراخيص في احتاد الكرة سيف عـادل القصاب إن تولي سمير هـامه كمدرب للنادي رسمـياً باشرة  نادي السمـاوة تعاقده رسمياً مع سمـير كاظم ا
كـاظم تدريب نادي الـسمـاوة سيؤثـر على مـلف نادي القـوة اجلويـة في احلصول عـلى الرخـصة االسيـوية. واوضح ان كـاظم مُسجل فـي ملف نظـام التـراخيص لنـادي القوة
ـلف القانوني  تسـجيله كعضـو هيئة ادارية.  وبـ القصاب انه ال يجوز اجلوية الذي رفع هذه الـسنة ففي النـظام  تسجيـله كمدير تطـوير الفئات العـمرية وايضاً في ا
اجلـمع بالعمل والـصفة بـ نادي مخـتلفـ لذلك على نـادي القوة اجلويـة االنتبـاه الى ملفهم االسـيوي كون هـذه تعتبـر مخالـفة علـيهم واذا استمـرت لن تمنح لـهم الرخصة
االسـيوية لـلموسم  2019-2020 . من جـانب اخر وجه االحتـاد الدولي لـكرة القـدم (فيفـا) الدعـوة لرئيس االحتـاد العـراقي للعـبة عـبد اخلالق مـسعـود حلضور نـهائي كأس
العالم لـلسيدات اجلاريـة في العاصمة الـفرنسية بـاريس.  وقال أم سر االحتاد صـباح رضا إن االحتاد تـسلم اول امس األحد دعوة رسمـية من رئيس االحتاد الدولي
قـبل في العاصمة باريس. للعبة جـياني انفانتيـنو موجهة لرئـيس االحتاد عبد اخلالق مـسعود حلضور نهـائي كأس العالم للسـيدات الذي سيقام في الـسابع من الشهر ا

يشار إلى أن بطولة كأس العالم السيدات دخلت دور الـ١٦ وتشهد منافسات شديدة ومستويات متميزة.
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