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ـاء الـتي احـرز فـريـق اجلـيش لـقـب بـطـولــة انـديـة الــعـراق لـكــرة ا
بي ـركزي للـسباحـة في مسبح الـشعب االو نظمـها االحتاد ا
ـنـافـسات ثـمـانـية والتي اسـتـمـرت ألربـعة ايّـام.وشـارك في ا

انـديـة هي اجلــيش والـشــرطـة واالعـظــمـيـة
ــدني واجلــنـــســيــة والـــسالم والــدفـــاع ا
واحلـشـد وغــاز الـشــمـال. وجــاء تـتـويج
نادي اجليش بلـقب البطولـة بعد فوزه
علـى فريـق الشـرطـة بـخـمـسـة أهداف
لــهـدف فــيــمــا حل فــريق االعــظــمــيـة
ـركــز الـثــالث.  واكـد رئــيس جلـنـة بـا
ـركزي احلـكـام في احتـاد الـسـبـاحـة ا
جـاسـم مـحــمــد ان هـذه الــنــســخـة من
البطولـة شهدت مشاركـة واسعة من قبل

ـشـاركـة تقـتـصـر على االنديـة بـعـد ان كانت ا
اربــعـة انــديــة فــقط مــبـيــنــا ان نــظـام الــبــطــولــة جـرى وفق

الـتـسـقــيط الـفـردي. و تـأتي هــذه الـبـطـولــة ضـمن اجـنـدة احتـاد
الـسـبـاحــة بـهـيـأته االداريــة اجلـديـدة في تـوســيع رقـعـة مـشــاركـة االنـديـة في

البطوالت التي يقيمها االحتاد في مختلف الفئات العمرية.
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طلوب مع مهاجم اكد مدرب نـادي الدحيل القطري بـكرة القدم روي فاريا ان االمـور ال تسير بالشـكل ا
نـتـخب الوطـني الـعراقي مـهنـد عـلي ميـمي مـبيـناً انـه ينـتظـر الـتقـرير الـطـبي الصابـته. وتـعرض مـيمي ا
لالصـابـة خالل مــبـاراة الـدحـيل امــام الـريـان ضـمـن االسـبـوع الـثـالـث من دوري جنـوم قـطـر اول امس
باراة إن مهـند العب جديد حتى االن يـحتاج للمزيد من ؤتمر الصـحفي عقب ا االحد. وقال فـاريا في ا
الـوقت للـتـأقـلم مع اجملـموعـة وهـو يـعـمل بشـكل قـوي في الـتـدريبـات ويـجـتهـد ويـقـدم مـا لديه والى االن
طلـوب معه كهداف وهـو امر مؤثر بـشكل واضح على الفـريق ايضا. واضاف االمور ال تسـير بالشـكل ا
أن مـيمي مـطالب بـالبـحث عن حـلول لـلخـروج من منـطقـة عدم الـقـدرة على الـتسـجيل واعـتقـد انه سيـقوم
بذلك قريـبا واالن نحن في انتظار تـقرير يحدد لنا اصـابة الالعب. وتشير التـقارير االولية الى ان ميمي

اصيب بعضلة "الكالف".
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لم يــكن لــلــتــقــاعس والــتــهـاون ايً
وجود في حـياة الـبطـلة آمـنة واثق
رتـبة االولى جمـال التي صـنفت بـا
مـحـلـيا وعـلى مـدار خـمس سـنوات
من التحدي واإلصرار منذ بداياتها
وحتى بلوغها سن الثالثة عشر في
عــالم الـكــرة الــصـفــراء رغم تــوافـر
االمكانيات البسيطة طموحها نيل
االوسـمـة واحلفـاظ علـى تصـنـيفـها
احملـلي في رياضـة الـتنـس تمـيزت
عن اقـرانـهــا مـسـتـثــمـرة حـتى تـلك
الدقائق التي تقضيها زميالتها في

اخلـلود لـلـراحة والـلـهو الـتي باتت
اجـهـزة الـهـاتف احملـمـول تـسـيـطـر
عـلـى اغـلب الـفــتـيــات بـعـد انــتـهـاء
ـــــــدرســـــــة اوقــــــــات الـــــــدوام فـي ا
ـتـوسـطـة دون نـفع مـجـهـود غـير ا
منـقـطع الـنـظـير من عـائـلـتـهـا التي
تـســعى لـتـحــقـيق اجنــازات دولـيـة
ورفـع الـــعـــلم الــــعـــراقي (الـــزمـــان
الـريـاضي) كانت لـهـا وقفـة تـفقـدية

ستوى وطموح هذه البطلة :
{ ماابرز مشاركاتك محليا ودوليا?

- شاركت في بطولـة غرب آسيا في
إيـــران وفي تــصـــفــيــات آســـيــا في

ــركــز الــثـالث لــبــنـان اذ حــصــلت ا
وشـاركت في الـبطـولـة العـربـية في
مـصـر وتــرشـحت لـبـطــولـة فـيـدكب
ـــشــاكـل بــ " "Fed cupولــكـن ا
ـبـيـة ووزارة الـشـبـاب الـلـجـنـة االو
والـريـاضـة كـانت سـبـبـا حلـرمـانـنا

شاركة. من ا
{ ما الصعوبات التي تواجهك ?

ـسـتـوى ــعـسـكـرات عــلى ا - قـلـة ا
الــــداخــــلـي واخلـــارجـي وانــــعـــدام
الساحـات الترابـية بإستـثناء نادي
العلوية االجتـماعي والذي تقلصت
ايـضـا ساحـاته الى سـاحـة واحدة

درب ومع ذلك فـان دعم عـائـلـتي وا
زيـــدون إســـمــــاعـــيل اســــهـــمـــا في

االصرار على حتقيق النتائج.
قبل ? { البرنامج ا

- اسـتـعـدادتي مـتـواصـلـة ومـهـيـئة
بـدنيـا وفنيـا ألي استـحقـاق داخلي
او خــارجي وذلـك بــوضع مـــنــهــاج
يـومي مـدروس واطـبـقه بـالـرغم من
صـعـوبته الـبـالـغة مع مـدربي فـهذه
الــــــريـــــــاضــــــة بــــــأوج احلــــــاجــــــة
لإلستمرارية عـلى الرغم من واقعنا
ريـر وجتـهـيـزات الـلعـبـة الـغـالـية ا
الــثــمـن من حــيث تــوفــيــر الــكــرات
ـتـطـلـبـات وفـقـدانـنـا وغـيـرهـا من ا

واعيد البطوالت.
{ كيف توفق ب دراستك وتمرينك ?
- لــكل مـنـهــمـا وقت مـخـصص وان
ـجــهـود كــان يـلــقى عـلـى كـاهــلي 
اضــافي لــكــني اطــمح لــرفع الــعــلم
الــــعـــــراقي بـــــ الــــدول واثــــبــــات
جــدارتـــنـــا فـي هــذا اجملـــال لـــنـــيل
االوسمـة الذهبـية ورياضـة التنس
كباقي الرياضات حتتاج إلى اعادة
الــــــــــــنــــــــــــظـــــــــــــر مـن خـالل وضـع
اسـتـراتـيـجيـات وتـخـطـيط مدروس
لـــلـــنــهـــوض بـــالـــواقع الـــريـــاضي
بـالـعـراق أمـا بـشـكل خـاص أحـتاج
إلى دعـم من اجلـهــات ذات الــعالقـة
فـي اجملــــال الـــريــــاضـي من حــــيث
العب الـترابـية مـثال لـكون جـميع ا
الــبـطـوالت اخلـارجــيـة الـتي ذهـبت
لـــهــا كـــانت عـــلى أراضي تـــرابــيــة
بــاالضــافـــة إلى أنــواع األرضــيــات
ـعـسكـرات لـغرض االحـتـكاك مع وا
ــتـطـورة فـي لـعـبـه الـتـنس الـدول ا
وذلك لتـحقيق إجنـاز يليق بـعراقنا

احلبيب.
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جولة جديدة اليوم
ضمن منافسات
بطولة كأس العراق
بكرة القدم

ــرور   الــذي يــريــده  ان يــكــون بــوجه ا
مفتوحا إمام مهمة التظهر ميسورة رغم

إمكانياته األفضل من أصحاب األرض.
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ــوقع يــتــابـع  بــطل ألــكــاس وصــاحب ا
الثالث بالـدوري للمـوسم االخير الزوراء
فـتـرة اإلعـداد  لـلـدخـول بـقـوة وجـاهـزية
وسم خلوض اولى مواجهاته الرسمية 
الـكـرة اجلـديـد عـنـدمـا يـحل ضـيـفـا عـلى
ـلعب فـريق السـمـاوة في لـقـاء سيـقـام 
مدينة عـفك بالديـوانية واستـمر الفريق
في حتــضـيـراته  مــبـاشـرة بـعــد انـتـهـاء
ــشـــاركــة اخملــيــبــة في ــوسـم  حــيث ا ا
بــطــولــة األنــديــة  الـعــربــيــة في طــنــجـة
واخلـــروج مـــنـــهـــا بـــعــــدمـــا خـــيب امل
جمـهوره في االنـتقـال واللـعب فيـها قبل
نتظر  في ان يفشل في عكس مسـتواه ا
عـمل غيـر مـتـوقع واليلـيق بـاسم الـفريق
بـعـدمـا عانى كـثـيـرا وخـسـر امـام احتاد
طـنـجـة والـرفــاع الـبـحـريـني لـكـنه فـضل

له ويلتقي بـسماية والصـوفية والبحث
ـطـلـوبــة حلـسم الـتـأهل عن الــنـتـيـجــة ا
رور من خالل لقاء اليوم للدور االخر وا
الـذي يــشــكل الــتــحــدي لــهـمــا ولــبــقــيـة
اقـرانـهـما امـام  حتـقـيق الـلـعب  رسـمـيا
ــــمــــتــــازة مع أي من فـــــرق الــــدرجــــة ا
ويــســتــقــبل فــريق احلــكـيـم الـذي ســبق
وصل الذي سبق وتغلب على الصحة ا
ـني وتــغـلـب عـلى الــشــبـاب وكالهــمــا 
الــنـفس بــالـفــوز في مـهــمـة الـيــوم الـتي
تبـدو االقرب  لـلمـضيف  في قـوة يعـتمد
ــضـيـف عـلى مــجـمــوعــة  عـنــاصـر من ا
ـدينـة الـتي تـأمل ان تكـون عـودة قـوية ا
عروفة لكن للفريق بعد غياب لألسباب ا
مهم ان  يـظهـر  ويعـود  مرحـبا به  وفي
ان يــاخــذ دوره فـي اكــثــر من مــنــافــســة
ولــيس كـرة الــقـدم ويــلـتــقي بـنـي سـعـد
ـــــــرور ويـــــــأمل اصـــــــحـــــــاب االرض وا
االستفادة من ظروف الـلعب وحتقيق ما
يـريـده جـمـهـوره  من اجل قـطع الـطـريق

ـبــاراة  والــلـعب ويــعـول عــلى ظــروف ا
بـشـعـار الــفـوز  لـتـامـ مـهـمـة االنـتـقـال
السهل  للمهمة القـادمة  عبر ما يتحمله
الـالعـــبــ  فـي وقت يـــريـــد الـــضـــيــوف
ــمـثل الــعــودة بــفــوائـد الــلــقــاء  كــونه ا
ــديـنـة الـنـاصـريـة بـعـد خـروج الـوحـيـد 
ســـوق الــشــيـــوخ بــخــســـارته من اجملــر
ــاضي. ويــلــتــقي الــعـلم بــهــدف الـدور ا
والنجمة وفيها يراهن االول على عاملي
االرض واجلـمــهـور وفي ســيـاقــات عـمل
ــعــاجلـة االمــور الــتي يــريـد عــرقــلـتــهـا
الـــوجه اجلــديـــد الــنــجــمـــة الــذي ســبق
وجتــــاوز االخــــتــــبــــار األول ويــــأمل في

العودة بنتيجة الثاني االيجابية.
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ـصـافي مـواجـهـة قـوية ويـشـهـد ملـعب ا
ــلــعـب  الــذي خــرج قــبل بــ صـــاحب ا
متاز بـعد تواجد موسم من الـدوري ا
ـــنــاســـبــة لـم يــدم طـــويال رغم ظـــروفه ا
ويـأمل في قـهـر  ديـالى الـذي يـعـود عـبر
بـوابـة الـبــطـولـة ويـذكـر جـمـهـوره بـتـلك
ـمـتــازة  عـنـدمـا صـال ـشــاركـات  في ا ا
وجال وقـدم العـديد من الالعـب  ويأمل
ـشــاركــة كــمـا جــمــهــوره في ان تـأتـي  ا
يــأمـــلــون في ان يــتـــواصل وفي  عــبــور
ـــصــــافي اجلــــاهــــزة من اجل بـــوابــــة ا
اسـتـقـبـل احـد الـفـرق الـكـبـيـرة وتـشـهـد
البـصرة لـقاء بـ فريـقي بلـدية الـبصرة
عقـل ومتوقع ان تـظهـر قوية كـما هو وا
ــواجــهــات الــتي احلــال في مــثل هــذه ا
يطلـق عليـها بالـديربي  واألهـمية في ان
يقـدم الفريـقان عـدد من الوجـوه الواعدة
لتكـون امام فرصـة االنتقـال  اما للـميناء
اولـنــفط اجلـنـوب بــعـد هـبــوط الـبـحـري
للدرجة االولى  واالهم ان تـبقى البصرة
والدة بـكـرة الـقــدم ويـلـتـقي فـريـقـا تـازة
وبــلــد في مــواجــهــة  يــأمل كـل مــنــهــمـا
تخـطي األخر والـتوجه الى الـدور األكبر
واالشمل  امال في الـلعب مع احـد الفرق
ــطـلــوب من هـذه اجلــمـاهــيـريــة وهـو  ا
شـاركة  األقـرب  لفـرق الدرجـة الثـانية ا
كــنـشــاط لـلــحـفــاظ عـلى اســمـهــا  ضـمن
أنـديـة الــبـلـد   الـتـي تـعـني من كل شيء
ومـــا زاد من هـــمــومـــهــا  تـــوقف صــرف
منـحة الـوزارة وهي  أسـاسا عـاجزة عن
التـجبـيـر واالستـثمـار وفي عمل المـعنى
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جتــري الـيــوم الـثالثــاء مـبــاريـات الـدور
الـتـاهــيـلي الـثـاني ضــمن  بـطـولـة كـاس
العراق باقامة  12مباراة بطريقة خروج
ـغــلـوب  وسـيـصـار حلــسم مـواجـهـات ا
الــتــعــادل مــبــاشــرة عن طــريق الــركالت
الـتـرجـيـحـيـة وسـتـتـاهل الـفـرق الـفـائزة
للـدور القادم  32الذي سـيـقام في مـطلع
الـشـهـر  الــذي سـيـشـهـد مـواجـهـات بـ
ؤهلـة من خالل مواجهات اليوم الفرق ا
متازة بانتظار فرق احملافظات والفرق ا
ــشــاركـــة في الــكـــاس تــلك ـــغــمـــورة ا ا
ـــفــاجــأة ـــبــاريــات امـال في  إحــداث ا ا
مـتازة كم مـنتـظر  وذلك وكسـر هيـمنـة ا
 قــبل لـقـاء مــنـتـخــبـنـا مع ضــيـفه هـونك
كونك في اجلولـة الثانـية من التـصفيات
ـزدوجــة لـكـاس الـعــالم وأ أسـيـا في ا

العاشر من تشرين اول في البصرة.
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وسيضيف الـكاظمية الـكوفة في مباراة
مهمة يأمل أصحـاب األرض في تخطيها
مـن خالل عـــامـــلـي األرض واجلـــمـــهـــور
واالنـتقـال لـلدور األهـم وحتقـيق الـعودة
ــبــاريــات الــقــويـة الــتي يــأمل الجــواء ا
الـكوفـة الـوصـول الـيهـا وهـو الـذي لعب
مـؤخـرا بالـدور الـتـاهيـلي لـفـرق الـدرجة
األولى ويبـدو في وضع شـبه جـاهز  اذا
مـا حـافظ عـلى عـنـاصره  فـي ظل مـوجة
االنـتـقـاالت الــتي تـشـهـدهـا األنـديـة امـا
صـاحب أفـضل نــتـائج الـدور الـتـاهـيـلي
االول بـابل الـذي جنح بـالـفـوز العـريض
عـلـى الـروضـتــ بـسـتــة أهـداف لـواحـد
ـــطـــلــوب عـــنـــدمــا يــبـــدو في الـــوضع ا
يستقبل  بعـقوبة وكله أمل في  مواصلة
الـبـقـاء وسط مـنـافـسـات الـبـطـولـة الـتي
يــأمل ان  يــوقــفه بــعــقــوبــة الــذي يــريـد
شـاركة في احد التفـاعل مع النـتائج  وا
ـهـمـة الـقادم   32على ادوار الـبـطـولـة ا
ــمــتــازة امـل  مــواجــهــة احــد الـــفــرق ا
ويـتــواجه الـتـاجي والــصـادق وطالهـمـا
ــنـي الــنــفس في الـــفــوز  الــذي يــؤمن
ـقبل الحـدهمـا الـتـقدم لـلـعب في الـدور ا
وتـظهـر خـبرة أصـحـاب األرض اكـبر من
الضيوف بعد مواجهات  تصل الى أكثر
ــخــتـــلف الــدرجــات مـن عــقــدين لـــعب 
ـتـلك مـلـعـبـا والزال يـقـدم نـفـسـه كـنـاد 
ـوسم األخــيـر ومــؤكـد كــمـا شــاهـدنــاه ا
يـــراهن عــلـــيه في لـــقــاء الــيـــوم احملــفــز
ن تـلك الـبـوابة. لـلصـادق في  الـعـبور 
ويــــتـــواجه الـــطـــوز والـــدور وهـــمـــا من
مــحــافــظــة واحـدة    األول ســبق ولــعب
وقدم نفسه في أكثر من دور تاهيلي قبل
دينة في وقت ان  يبتعد بسبب ظروف ا
كـان الــدور قــد شـارك في إحــدى مـواسم
ـمــتـاز  وغــاب طــويال لـيــعـود الــدوري ا
وكله امل في تخـطي  اللقـاء الصعب من
اجل الــتــحـــول لــلــدور األكــثـــر أهــمــيــة.
ويسـتـقبل فـريق احلر  بـلـدية الـناصـرية

الـعــاصـمـة واحملـافـظـات وفــيـهـا يـلـتـقي
الــبـــطل الــشــرطــة بـــاحلــدود ويــأمل في
حتقـيق اخلـطـوة األولى واحلال لـلـطرف
األخــر ويـأمـل الـكــرخ بـعــودة قــويـة في
مـلــعـبـه عـنــدمـا يــســتـقــبل الــصـنــاعـات
ويــســتـقــبل اربــيل نــفط اجلــنـوب وسط
رهــــان الــــفــــوز عـــــبــــر عــــامــــلي األرض
واجلـمـهـور ويـضـيف الـنـجف الـكـهـرباء
وكــله امل في خــطف الـفــوائـد  ويــخـرج
زاخو العائد للـدوري الى مدينة البصرة
ـينـاء ويـشـهـد مـلـعب األمـانة ـواجـهـة ا
لـــقـــاءا مــــهـــمـــا بــــ أصـــحـــاب األرض
ـــوسم واجلـــويـــة واألمل فـي ان يــبـــدأ ا
بنتيجة جيدة  وسط تطلعات األمانة في
عرقلة  األمور  ويستقبل  ضيف الدوري
لعبه وجـمهوره النفط اجلديد القـاسم 
وكــله امل ان يــخــطف  كــامل الــعـالمـات
والظـهـور القـوي من  البـدايـة  وسيـكون
الطالب امام طلعـة صعبة عنـدما يحلون
ضيوفا على ميسان  واخر اللقاءات ب

اجليران نفط الوسط والديوانية.
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ـفاوضـات بـ إدارة نادي الـقاسم تـوقفت ا
ـدرب الـشـاب قـصي مـنـيـر بـعـدمـا قـطـعـا وا
شـوطـا طـويال. وقـال رئيس الـهـيـئـة اإلدارية
ـفـاوضات مع لـلـنـادي حسـ الـكعـبي إن ا
ـدرب قـصي مـنـيـر تـوقـفت بـعـد االخـتالف ا
ـســاعــد له. وأوضح: عــلى الــطــاقم الــفـنـي ا
دينة اقترحنا على قصي منير مدرب من ا
ساعد وهذا فيما أصر على اختيار طاقمه ا
يرهق مـيزانـية الـنادي. وتـابع: اإلدارة كانت
واضـحـة بـشـكل كـبيـر مع قـصي مـنـيـر نحن
نحترم إمكانياته كمدرب وكنا نرغب أن تتم
الـصفـقة ألنه يـشـكل إضافـة للـفريق.. اإلدارة
ـقـبـلـ لـتـسـمـية سـتـسـعى خالل الـيـومـ ا
ـدرب اجلـديـد ألن الـوقت يـداهـمـنـا يـشـار ا
إلـى أن قـصي مـنـيـر طـالب اإلدارة بـتـسـمـية
ــؤلف من عــدي عــمــران ــســاعــد ا طــاقــمـه ا
وتـيـسيـر عبـد احلـس وعـلي حـس جـليل

رمى. مدرب حراس ا
مـن جـانب اخـر أصـدرت جلــنـة احلـكـام اول
امس االحــد تــوجــيـهــا ألــزمت فــيه األنــديـة
ـدة ساعـة تقـريبا االلـتزام بـتخـصيص وقت 
بـغـيـة شرح الـتـعـديـالت اجلديـدة فـي قـانون
الــلــعـــبــة وذلك بــتــوفــيـــر أكــثــر من عــشــرة
مـحـاضـرين سـيـتـوزعـون بـ أنـديـة الدوري
ـمــتـاز. وقـال رئــيس جلـنـة احلــكـام طـارق ا
احـــمــد فـي بــيـــان الحتـــاد الـــكـــرة  ان هــذه
اخلــطــوة جـــاءت من اجل إفـــهــام العــبـــيــنــا
ـسـتــحـدثـات اجلــديـدة في قـانـون بـجــمـيع ا
اللعبة وبالـتالي نريد ان نقضي او نحد من
ـلعب من قـبل الالعـب االعـتراضـات داخل ا
على حكام الدوري. وأوضح احـمد ستباشر
مالكـاتـنــا بـعـمـلـهــا وإلـقـاء احملـاضـرات في
االندية وعلى اجلميع ان يتعاون معنا بغية
ـبـاريـات بـشكل افـضل مـن ذي قبل إظـهـار ا

وهذا ما يتمناه اجلميع.

العبة التنس آمنة واثق تطمح إلى إعالء إسم العراق في احملافل الدولية
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ــركـزي لــلـكـرة جـرى اول امـس األحـد في مــقـر االحتـاد الــعـراقي ا
شاركة في الدوري الطائرة االجتماع التداولي لتثبيت عدد الفرق ا
ــقـبل  2020-2019واقـرار آلــيــة الــدوري. وتـمــخض عن لـلــمــوسم ا
شاركة في الدوري اجتـماع احتاد الطائـرة ما يلي حتديد األنـدية ا
ـمـتاز(  (Aبـصـورة رسـمـية وهي  7انـدية الـشـرطـة والـبـيـشـمـركة ا
متاز واربيل واجلـيش واحلبانية وبلد والدغـارة. وسينطلق الدوري ا
( (Aبـتاريخ  2019-10-1بنـظام الـتـجمع وأولى الـتجـمعـات ستـجري

في مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة بـالـتـاريخ اعاله. واألنـديـة الـتي اعـتـذرت
ـشــاركـة هي كل من قـرة قــوش ونـفط مـيـسـان بـشــكل رسـمي عن ا
ادة  4من قـانـون  16لـلـوائح االنـدية والـقـاسم.  وسيـطـبق االحتـاد ا
الـريـاضـيـة بـحـق كل نـاد تـخـلف عن حـضـور االجـتـمـاع بـدون عـذر

رسمي واالنـدية الـتي تخـلفت هي غـاز اجلنـوب والصـناعـة كما 
الـغاء الالعب احملـتـرف في الـدوري وتواجـد الالعب احملـلي الـشاب
باراة لكل ناد وبديله من تولد  2001فمـا فوق في كل تشكيلـة من ا

واليد. من نفس ا
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ـديـنة إقـامـة معـسـكـرا تدريـبـيـا بنـفس ا
ــغــربـيــة من اجـل حتـقــيق اجلــهــوزيـة ا
خلـوض لـقـاء كــاس الـسـوبـر مع الـغـر
ــاضي  والـرغـبـة في الـشـرطــة الـسـبت ا
احلــصــول عــلـى الــلــقب اخلــامس الــذي
اقــتــرب مـنـه  قـبـل ان يـفــرط به  بــعــدمـا
ـهـمـة بفـارق ركالت اجلـزاء لـقد خـسر ا
كــانت مــبــاراة الـــســوبــر صـــعــبــة عــلى
الـــزوراء فـي ظل واقع فـــريق الـــشـــرطـــة
ـــنــتــخـب فــضال عن ـــدجج بــنـــجــوم ا ا
كـن التـقـليل إمـكانـاته الـكـبيـرة  لـكن ال
من شــان الــفــريـق  بــعـدمــا قــدم  نــفــسه
راقب بعيـدا عن انتقـادات جمهـوره وا
بـعـد االنـتـهـاء من الـدوري لـفـتـرة قـريـبة
لكـن الالعبـ عـكسـوا األمور بـشـكل نال
رضـا أنــصـاره ولـو فـقــدان لـقب الـدوري
كــان اكـثــر مــرارة واحلـصــول عــلى لـقب
ــرور من بــوابـة الــكــاس بــصـعــوبــة  وا
الــكــهــربــاء  عــنــدمـا لــعـب الـنــهــائي في
ـــوسم الـــذي انـــقـــذه اصــــعب فـــتـــرات ا
درب ـذكور ما وضع اإلدارة وا باللقب ا
والالعــبـ الــتـفــكـيــر اجلـدي في تــقـد
مهمة اإلعداد ودخول مباريات الدوري
 ومحـاولـة تقـد مـباريـات قـوية من
البداية كما يريـده جمهوره الكبير
رارة فقدان  اللقب. الذي يشعر  
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سابقات قد أعلنت وكانت جلنة ا
عن مــواعــيــد مـبــاريــات اجلــولـة
األولى الـتي  ســتـنـطــلق يـوم غـد
األربـــعـــاء وذلك بـــإقـــامـــة عـــشــر
مـــبــــاريـــات تـــتـــوزع بـــ مالعب

احلماس غـير االعتـيادي الذي ابـداه محافظ واسط
ــيــاحي لــتـضــيـيـف مـبــاراة كـاس مــحـمــد جــمـيل ا
الــســوبــر بـ فــريق نــادي الــشــرطــة وفـريـق نـادي
الــزوراء فـي مــلــعـب الــكــوت الـــدولي الــتـي انــتــهت
لـصالح الـشـرطـة بـفارق ركالت الـتـرجـيح يُـحسب
عيته في مدينة للمياحي وللمؤسسـات التي تعمل 
الكـوت التي لم تـنظم حـدثا ريـاضيـا من هذا الـنوع
ــفــاجىء اســهم في من قــبل .. هــذا االســتــعــداد ا
تــراجـع االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة الـــقــدم عن قــرار
ــاضي بــالــغــاء مــبــاراة كــاس اتــخــذه االســبـــوع ا
السوبـر على خلـفية عـدم وجود ملـعب جاهز داخل
ــبـاراة خـاصـة وان الـعــاصـمـة بــغـداد لـتــضـيـيف ا
ملـعب الـشعب الـدولي هو حتـت الصـيانـة .. واقول
فاجىء الن مديـنة الكوت ليست طرفا االستعداد ا
عـنى ادق فـريق نادي مبـاشـرا في هذا احلـدث و
كن حـصرها الكـوت ال يلعب الـنهـائي السبـاب ال 
قـام  وبـالـتالـي قفـزت لالذهـان تـساؤالت في هـذا ا
عـديـدة أهـمـهـا مـا وجـه االسـتـفـادة من تـنـظـيم هـذا
ـهم  حملـافـظــة واسط .. مـحـافظ احلـدث الـكــروي ا
ياحي تصدى لهذا التساؤل واشار واسط محمد ا
لوسيلة اعالم مـحلية انه يريد ان يـؤكد للرأي العام
الــريــاضي ان مــحــافــظـة واسـط مـثـل شـقــيــقــاتــهـا
محافـظات العـراق االخرى الـتي تتمـتع ببنى حتـتية
ريـاضــيـة حـديـثــة عـلى اسـتــعـداد لـتـنــظـيم بـطـوالت
ياحي واحداث رياضية داخلية وخارجية .. وقال ا
ايضا انه يريـد ان يجذب االستـثمار اخلارجي الى
احملافظـة عبر تنـظيم مبـاراة كاس السـوبر ب بطل
مـتاز العـراقي فريق نادي الـشرطة وبطل الدوري ا
كـاس الــعـراق فــريق نــادي الـزوراء .. قــراءة اولـيـة
ــيـاحي تـؤكـد ان مـحــافظ واسط له نـظـرة خلـطـوة ا
ـدن بــعـيــدة ويـتــطــلع الى زج مــديـنــته في قــائـمــة ا
ؤثـرة في الـعـراق اقتـصـاديـا وسيـاحـيا الـفاعـلـة وا

ورياضيا وهي خطوة على قدر كبير من االهمية.
ـقـام ادعو االحتـاد العـراقي لـكرة الـقدم ومن هذا ا
السـتــثـمـار الــروح الـريـاضــيـة والـوطــنـيـة واالداريـة
الـعالـيـة لالدارة احملـلـية حملـافـظـة واسط في تـنـظيم
عـسكرات الـتدريـبية نـافسات الـرياضـية القامـة ا ا
للمـنتـخبات الـوطنـية ولكل الـفئـات في مدينـة الكوت
ناخ رائع وهي شبه جزيرة حتيط بها التي تتمتع 
ياه من جهات الشرق والغرب واجلنوب .. واعلن ا
مــســانـدتي لــلــذين يــدعــون مـحــافظ واسط مــحــمـد
ـــيـــاحي الى االهـــتــمـــام بـــالــواقـع الــريـــاضي في ا
محـافـظته  ,ودعم نادي الـكـوت لعـودة فـريقه  لـكرة
القدم الى بـطولـة دوري اندية الـعراق لفـرق الدرجة
متازة ليـضمن حضورا مسـتمرا الهم وابرز فرق ا
بـي وعلى االنـديـة العـراقـيـة الى مـلـعب الـكـوت االو
وسم الـرياضي الذي يـستمر مدار ا
احــيـانــا الى ثــمــانـيــة اشــهـر ..
ويجب ان ال ننسى ان الكوت
كانـت و ال تزال مـن اهم مدن
الــعـــراق في رفع االثـــقــال ..

عروف . واالقربون أولى با

النجم الدولي السابق
قصي منير 


