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مـيـاديـنهـا  بـعـدم قـدم الوسط
مـبـراة مـتـكـامـلـة خـرج بـكامل
نــقــاطـهــا ويــعــــــــــول الــيـوم
عــــــــــــلـى عـــــــــــامـل األرض فـي
مـــواجـــهـــة الـــســـمـــاوة الــذي
سـيــحـضـر لـلــمـلـعـب صـحـبـة
ـلعب جـمهـوره بـسبب قـرب ا
وهــــــو الــــــذي  يـــــواصـل دعم
األمـور بعـد طـلعـتـ جيـدت
حــيث الــتــعــادل  مع الــزوراء
الـنتـيجـة التي  أبـعدت حـكيم
شــاكـر والـعـودة بــنـقـــــــــــطـة
من مـلعب الـكـرخ  كمـا أقصى
يناء من بطولة ألكــــــــــاس ا
ويــــأمـل ســــمـــــيــــر كـــــاظم في
مــــــواصــــــلــــــة حتــــــــــــــقــــــيق
الــنــــــــــتـائج بــــــــــكل جـديـة
رغم انه ســـــيــــلــــعب جــــمــــيع
ـرحـــــــــلة األولى مـباريـاـت ا
خـارج مديـنـــــــــته  التي
تــــنـــتـــــــــــــظـــر عـــودة
جــــــيـــــــدة  لـــــــدعــــــــم
ـشاركـة الـصعـبة في ا

كل شيء.
rÝUI «Ë  UŽUMB «  

ويـلــتـقي الــصـنــاعـات

مـلـعبه لـتـحقـيق الـفوز لـثاني
بــعـــد  احلــصــول عـــلى كــامل
عالمــات لــقــاء نـفـط اجلــنـوب
والتي اعـطته دفـعة مـهمة في
الـــعــودة بـــتــعـــادل من اربــيل
لــيـرفع رصــيـده الى  4 نـقـاط
ويــظــهـر في وضـع أفـضل من
ــتـــلـــكه من ـــا  الـــضـــيـــوف 
خــطــوط عــادت لــلــعــمل بــعــد
نـــكـــســـة الــقـــاسم  ويـــأمل ان
ـدرب يــحـيى تـظــهـر خــبــرة ا
عــلــوان وفي ان يــســتــمــر مع
الـــــفـــــريـق واألمـــــر مـــــرهــــون
بالـنتائج الـتي  يسـعى النفط
هـا بـجـدية وأهـمـية في تـقـد
مــــواقــــــــــــعه الـــــتي  يـــــريــــد
الـديـــــــــــوانـيـة عـبـورهـا  من
دون مــــشــــاكل  والن الــــعــــمل
يـــــــجـب ان يـــــــأتـي من هـــــــذه
اجلـــوالت رغم صـــعــوبــــــــات
ــــــهـــــمــــــة الــــــتي يــــــريـــــدان ا
ـــصـــلـــحـــته يـــقــــــــــــلــــبـــهـــا 
وأهــمــيــة تــدارك األمــور والن
حتــقـــيق الـــنـــجــاحـــات عـــنــد
الـذهـاب هي من تـدعم األمـور
واالهم ان تأتي البدايات  من

الذهاب.
…ËUL «Ë jÝu «

ويـــــأمـل الـــــوسط  4 نـــــقـــــاط
حتـقـيق الـنـتـيـجـة االيـجـابـية
الـثـانــيـة في مــلـعـبـه بـكـربالء
عندما  يسـتقبل السماوة   2
وتـأمل إدارة الـفـريق ان يـقدم
ــــطــــلـــوب الـالعــــبـــ األداء ا
واخلـروج بــفـوائـد الـلـقـاء من
خـالل الـــلـــعب بـــشـــكل جـــيـــد
وعــبــر طـــريــقــة الــلــعب الــتي
يـأمل  شـنـيـشـل ان يـجـسـدها
الالعــبـــ عــبــر االســتــحــواذ
على الكرة واستغالل الفرص
 والــنـظــر لألمـور بــجـديـة الن
مــكــسب الـفــريق في ان تــقـدم
ــــردود والـــــنــــتــــائـج عــــبــــر ا

التي قدمت مباراة مقنــــــــعة
إمام الشرطة.

WÞdA «Ë  ÊU O

وتنتظر الشرطة مهمة صعبة
إمـام حـملـة الـدفـاع عن الـلقب
في اول خروج  له الى مـدينة
ـواجــهـة أصــحـاب الـعــمــارة 
األرض فـي مــــهــــمــــة خــــطـــرة
ــشـكـلـة انه يــغـادر مـيـدانه وا
ــة الــزوراء قـبل ان بــعــد هـز
يحل ضيفا ثقيال نفط ميسان
وكــله امل فـي حتـقــيق الــفـوز
عبر  مفارز مـدججة باألسماء
ـنـتـخب   في مـهـمـة وجنـوم ا
غـــيـــر ســـهـــله والن أكـــثـــر مــا
تــعـاني الــفــرق من مــبــاريـات
الذهاب ولو ان بـداية ميسان
تــــأتي خـالفـــا عـن مـــشــــاركـــة
ـــاضـي وســـيـــكــون ـــوسم ا ا
إمــام عـدة بــطــوالت ولـيس له
ا عذر في الـتأخـر بأي مـنهـا 
ــتــلـكـه من العــبــ جـيــدين
يـشـكـلـون الـركيـزة لـلـمـنـتخب
الـــوطـــني  وفـــريـق مــتـــكـــامل
مـــرور بـــالــدكـــة  واليـــنـــقــصه
شيء ويـــعــتــمــد عـــلى خــبــرة
ــــــدرب الـــــــكــــــرواتـي في ان ا
يـقـوده  بــالـطـريق الــصـحـيح
لـكن  الـعـبـرة تبـقى بـالـنـتائج
عـنـدمـا سـيكـون امـام اخـتـبار
صـعب وقـديشـكل خـطـرا على
الفـريق رغم كل االسحـلة لتي
ضيف  الذي سيواجه فيها ا
ينـتـظـر بـفـارغ الـصـبـر مـهـمة
الــيــوم ومن خاللــهــا تــوجــيه
رسالة القرانه بانه لن يتخلى
عـن مــلـعــبـه حتت أي مــسـوغ
كــــان والنه جــــاهــــز لــــلــــفــــوز

لتعويض نكسة الصناعات.
WO½«u¹b «Ë jHM «

ـــواصـــلــة ويـــســـعى الـــنـــفط 
نــتــائــجه عــنـــدمــا يــســتــقــبل
الـديــوانـيــة  واالسـتــفـادة من

اجلاهـزية ومتـكامل من حيث
مــوجـود الالعــبـ وحــرصـنـا
عــلـى ان يــكــون  كـــذلك النــنــا
ــهـمـة نـعــلم كم هي صـعــبـة ا
ولـو ان الــفـريق جنح بـجـديـة
في مواجهـة اجلوية واسـتمر
فـي بـــدايـــة مـــهـــمـــة يـــأمل ان
بـتـواصل مـعـهـا  امـام حتـدي
اللقاء بإصرار كبير الى احلد
ـنــحه االنـتــصـار في الــذي  
هـــذه الــفـــتــرة إمـــام الــرغـــبــة
الـكبـيرة في الـبقـاء على رأس
الـقـائـمـة ومـواجـهـة الـتـحـدي
بــإصـرار نـتـيـجـة الـفـوز الـتي
ـدرب يــكـون قــد خــطط لــهــا ا
الـذي نــعـول عـلـيه والالعـبـ
في صــنع الــنـتــيــجـة  وألنــنـا
نـريــد مـواصـلــة  الـنــجـاحـات
من جـولـة الخـرى والن ثـقـتـنا
عـلــيـة بـعــطـاء الالعــبـ وفي
ـهمـة على أفـضل ما خوض ا
ــــتـــلك الـــيـــوم يـــرام ألنـــنـــا 
العـــبــ قـــادرين عـــلى صـــنع
الفـرص والنتـائج وفي تقد
ــؤثـــر وانــتــظــرونــا الـــعــمل ا
الـــيــــوم  ألنـــنـــا ســــنـــخـــوض
الـــتــحـــدي  بــإصـــرار وحــسم
ــــهـــــمــــة  النـــــنــــا نـــــشــــعــــر ا
بــــاألفــــضــــلـــيــــة وألهــــمـــيــــته
باريات. وتأثيره على قادم ا
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ـــقــــابل  وبـــعــــد ان حـــقق بـــا
االجنـاز الـكــبـيـر عــلى الـبـطل
والــغـر الـشـرطـة  لـيـتـجـاوز
رحلة الصعبة بعد اخلروج ا
من بـطـولــة األنـديـة الــعـربـيـة
وفــــتـــــرة اإلعــــداد ونــــكــــســــة
الـسـماوة الـتي أبـعـدت حـكيم
شـاكــر  يـعـود الـزوراء بـكـامل
خطوط منتشيا بتلك النتيجة
الــعــالــيـــة الــتي حتــقــقت  مع
ـــــــدرب بـــــــاسـم قـــــــاسـم في ا
الظـهور له مع الـفريـق القد
اجلديد والن  االنتصار اليوم
يشكل نقطـة التحول  وتعزيز
الـبــدايـة اجلـيـدة الـتي جـاءت
عـــــلـى حــــســـــاب الـــــشـــــرطــــة
ومــواصـلـة الـعــمل السـتـعـادة
اللـقب  الذي دخل الـفريق من
اجــــله  لــــكـن األول أهــــمــــيــــة
ـــــطـــــلـــــوب مع الـــــتـــــعـــــامل ا
ــتـوقع ان تــكـون ـبــاريـات ا ا
صــــــعـــــبــــــة بـــــوجـه الـــــزوراء
ـتـوازن ـطــالب بـالــظـهــور ا ا
ســواء في الـشــعب او مالعب
احملــافــظـات والــثــانــيــة الـتي
تـــــــشــــــكل الـــــــصــــــعــــــوبــــــات
والــــتـــــحــــديــــات إمـــــام الــــكل
وتــخــتــلف مع الــزوراء الــذي
كــان قــدســقط بــالــبــصــرة في
ـاضي ـوسم ا هـذه األوقـات ا
الـــتي عـــانـى فــيـــهـــا الــفـــريق
وتـــــاخـــــرفي الـــــكـــــثـــــيـــــر من
ـــواجـــهــات  مـــا أحلـــقت به ا
إضـــرار   حـــتى بـــالــكـــاد حل
ثالـثا في األخيـر بسبب تـعثر
الـــكـــرخ  ونـــفط مـــيــســـان في
بعض األوقات  بـعدما ارتكب
الـــكــــثــــيـــر مـن األخـــطــــاء في
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تــــتـــواصل الـــيــــوم الـــثالثـــاء
الثاني والعـشرين من تشرين
أول احلالي  مباريات اجلولة
الــرابـــعــة بــكـــرة الــقــدم وذلك
بـــإقـــامـــة ســـتـــة مـــواجـــهــات
أبــرزهــا  الـتي ســتــجـري  في
ـيـناء الـشـعب ب الـزوراء وا
الــــــــبــــــــصــــــــري  وعـــــــــدد من
احملــــافـــظـــات  الـــتـي تـــشـــكل
أهــمـيـة  ومن اجلــيـد ان تـبـدأ
الــفــرق بــتـــحــقــيق الـــنــتــائج
ـا الـدوري في ــطـلــوبـة  طــا ا
بـدايـته وأهمـيـة جمع الـنـقاط
ـشوار واالهم ان من  بدايـة ا
ـبـاريات كـمـا خطط تـسـتمـر ا
لـــهـــا ولـــو ان اغـــلب  الـــفــرق
تدخل في ظروف متشابه  في
ظـل حـــاصـل الـــنــــقــــاط الـــتي
حـصـلت علـيـها قـبل ان تـعود
اليـوم وكلـها امل في الـظهور
ـطـلـوب بـعــد فـتـرة الـتـوقف ا
الـتي تـكــون قـدعـاجلـت فـيـهـا
األمـور  وتـطـمح الى الـنـتائج
ـطـلـوبـة  لتـعـويض أخـفـاقة ا
ــــاضـــ   النــــهـــا الــــدورين ا
تــدرك  سـتــخـوض  مــبـاريـات
مــنـــهــا لم تـــكن ســـهــله عـــنــد
ـضــيـفـة  لـكن بــعض الـفـرق ا
مــــهم جـــدا ان تـــبــــلغ الـــفـــرق
طلوبة من حيث ستويات ا ا

األداء.
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وتـــشــهـــد   مــبـــاريــات الــدور
الرابع مواجهة مـحتدمة  ب

يـناء 7  الزوراء  4 نقـاط  وا
وذلك عـنـد الـساعـة اخلـامـسة
والــربع  فـي مــلــعـب الــشــعب
ـزاج جـيد الـدولي وكالهـما 
وفي مــعـنــويـات عــالــيـة بــعـد
تــصــدر الـبــصــريــ لــلـدوري
والـزوراء بــفـوزه اجلـيـد عـلى
الـشـرطـة وسـيـلعـبـان  بـحـافز
الــــفـــــوز  الـــــذي ســــخـــــرا  له
اجلـهــود خالل فـتـرة الـتـوقف
لـكـنهـا سـتـكون مـهـمة صـعـبة
يناء عليهما سـوية   حيث  ا
 والـــبــنــاء اجلـــديــد لـــلــفــريق
الـبــصـري من خالل االعـتـمـاد
عـلى الوجـوه الـشابـة ويـلعب
بــصــفــوف مـــتــكــامـــلــة كــانت
ــوسم بـالـفـوز قــداسـتـهـلت  ا
عـلـى زاخـو بــهــدف والــعـودة
بــنــقــطــة غـالــيــة من اخــتــبـار
صــــعب مــــهم   بـــتــــعـــادل من
اجلــــويــــة  ومـن ثم حتــــقــــيق
الــــفـــوز األخــــر حتت أنــــظـــار
جمهوره على حساب احلدود
والتـغلب عـليه بـثالثة أهداف
لـواحـد لـيـتــصـدر الـفـرق ولـو
ــــنــــحـه دعــــمـــا مــــؤقت مــــا 
مـعنـويا ونفـسيـا قبـل ان يعد
بــدنـــيــا وسط اهـــتــمــام إدارة
هادي احمد وجـمهور الفريق
ـــــــــــتــــــــــــوقـع ان  يـــــــــــؤازره ا
وحــاضــرنــا مــعه ايــنــمــا حل

وارحتل..
ــيــنــاء يــقــول رئـــيس نــادي ا
هادي احمد  ان فريقنا بكامل
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تـخـلف رئيس االحتـاد الـعـراقي لـكرة الـقـدم عـبـد اخلالق مـسـعـود ونـائبه عـلي جـبـار من احلـضور الى
مـحـكـمـة بـغـداد اجلـديدة بـعـد طـلب االسـتـقـدام الـذي ارسـلتـه احملكـمـة لالسـتـمـاع الى شـهـادتـهـما في

الشكوى التي تقدم بها النجم الدولي السابق عدنان درجال بشأن النظام الداخلي.
وطـلب االسـتـقـدام مـر عـلـيه اسـبـوع واحـد ولم يـحـضـر مـسـعـود وجـبـار الى احملـكـمـة من اجل االدالء
شـتـكي "عـدنـان درجال" بـشهـادتـهـمـا حتـى االن ومن اجل حـضورهـمـا يـتوجـب ان يتـحـرك مـحـامي ا

حلضور رئيس االحتاد ونائبه خالل فترة تستغرق من اسبوع الى 10 ايام.
ـفاوضات من اجل واكد مـصدر مقـرب من الطـرف في تصـريح صحـفي إن اجلانبـ قد يلـجآن الى ا
سحب الـشكوى خاصة مع تضارب االقوال ب الطرف بشان التصويت على النظام الداخلي الحتاد

الكرة عام 2017.
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تستـضيف كلـية التـربية الـبدنية
ـؤتمـر الفني وعلـوم الريـاضة   ا
صارعة لفئة للبطولة العربـية با
الـــشـــبـــاب لــفـــعـــالـــيـــتـي احلــرة
والـرومـانيـة ولـلـرجـال والـنـساء
حيث سيترأس االجـتماع مندوب
ـغـربي االحتـاد الــدولي لـلـعــبـة ا
فؤاد مسكوت  الذي يشغل ايضا
مـــــنــــصــــبي رئـــــيس االحتــــادين
غربي واالفريقي كما سيحضر ا
االجتماع  كال من التونسي كمال
بـــو عـــزيــز نـــائب رئـــيس جلـــنــة
احلـكـام بـاالحتـاد الـدولي وكـذلك
امـ عام االحتـاد الـعربـي للـعـبة
الـيــمـني عـبـد الــله درهم وايـضـا
رئـيس االحتـاد الــعـراقي شـعالن
عـــبــــد الـــكــــاظم ونــــائب رئــــيس

االحتـاد مــهـدي حــسن فـضال عن
الـــتـــونـــسي يـــوسـف بـــو عـــزيــز
ـــســؤول عن قـــرعــة الــبـــطــولــة ا
ـؤتـمـر الـعـربـيـة وسـيـتم خالل ا
الــفـنـي اجـراء الــقــرعـة اخلــاصـة
بـفـئـة الـشـبـاب والـتي سـتـنـطـلق
دة يـوم فعـالـياتـها  وتـسـتمـر 
شاركة خـمسة منـتخبات هي و
غرب واالردن العراق وسوريا وا
والــيــمن عــلى ان يــعــقـب اجـراء
ــؤتـمـر الــفـني والــقـرعــة اقـامـة ا
شارك اجتماع للحكام الـ  29ا
في قــيـادة مــنـافــسـات الــبـطــولـة
العـربـية حـيث سـيتم شـرح اخر
ــســتـــجــدات الــتي طــرأت عــلى ا
ـصـارعـة وذلك قـوانـ ريــاضـة ا
مـن قــــبل نــــائـب رئــــيس جلــــنــــة
احلـــــكــــــام بـــــاالحتــــــاد الـــــدولي

التونسي كمال بو عزيز.
 رئــــــيـس االحتـــــــاد الــــــعـــــــراقي
لـلـمصـارعـة شـعالن عـبـد الـكاظم
ابـــدى ارتــيــاحه الــكـــبــيــر بــفــوز
منتـخب الناشئـ بلقب الـبطولة
الــعـــربــيـــة بــفـــعـــالــيـــتي احلــرة
ـسـتـويات والـرومـانيـة نـتـيـجة ا
الـــكــبــيـــرة الــتي قــدمـت من قــبل
الالعـبـ في اغـلب االوزان الـتي
شـاركـوا فـيـهـا مـؤكـدا في الـوقت
ذاته انه وبرغم غيـاب العديد من
ــنــتــخـبــات الــعــربـيــة ألســبـاب ا
ـــســـتـــوى خـــاصــــة بـــهم اال ان ا
الـفـني لـلـبـطـولـة فـاق الـتـوقـعات
ـنافـسات بروز الـعديد وشهدت ا
من الـالعــبــ الــصـــغــار الــعــرب
الـذين سـيـكـون لـهم شـأنـا كـبـيرا
مع مـنـتـخـبـاتـهم الـوطـنـيـة خالل

الــتــربـيــة الــبــدنـيــة وعــلـوم
الريـاضـة في جـامـعة صالح
حـيث خاض الدين / اربـيل 
ـــنــتــخـب الــوطــنـي لــلــصم ا
وحدتـ تـدريبـيـ يومـيـت

احــدهـا صــبـاحــيــة في مـلــعب نـادي
اربيل  والثـانية مـسائيـة  في ملعب
كــلــيــة الــتــربــيــة الــبــدنــيــة وعــلــوم

الرياضة بجامعة صالح الدين . 
نسق االداري شـرف وا واختـتم ا
نـتـخب الـعراق الـدكـتور فـريدون
حـــسـن تـــصــــريــــحه لـ(الــــزمـــان)
ـنــتــخب ضم (26) بــالــقــول ان ا
العباً , وهو يلقى دعماً جيداً من
بية العراقية قبل اللجنة الباراو
ــنــتـــخب الــوطــني . يــذكـــر ان ا
للصم يستعد خلوض منافسات
بـطــولـة آسـيـا الــتي سـتـقـام في

بانكوك في وقت الحق .
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غربي فؤاد مسكوت رئيس االحتاد ا

اتفق تماما مع كل من يدعو الى تـنظيم بطاقة فنية
ــنــافــســات الــريــاضــيــة لــكل العب مــشــارك في ا
احمللية وعلى مستوى االلعاب الرياضية كلها من
ـكـن احلـكم عــلى اداء ومـردود الالعب خاللــهـا 
ـنح عـلى ضوء وبـعد ذلك تـقـو عطـاء الالعب و
حجمه الطبيعي من زاويا التقدير الفني واالمتياز

الي .. ا
 في بورصـة كرة الـقدم احملـليـة على سـبيـل الذكر
وليس احلصر يتعامل سـماسرة الكرة مع سمعة
الالعب والــهـالـة االعالمــيـة الـتـي حتـيط به .. عـدد
ـدربــ الـذين يــفـضــلـون الالعب غــيـر قــلـيـل من ا
اجلــاهــز ال يـكــتــرثــون لــلـســيــرة الــفــنـيــة لالعب
ويــعـــتـــقـــدون ان أسم الـالعب عـــامل حـــاسم في
ايـجـاد الـفـارق الـفـني الـذي يـتطـلع الـيه .. ادارات
عـــدد من االنــديــة تـــتــعــامـل هي االخــرى مع اسم

الالعب وليس البطاقة الفنية له .. 
هـــذا االســــاس الـــهش فـي الـــتــــعـــامل مـع بـــعض
عـروفـ يـخفي وراءه غـالـبـاً نيـات غـير الالعـبـ ا
ـدرب من خالل اســتـقـطـاب ســلـيـمـة إذ يــحـاول ا
الالعب (الـنجم) تـخـفيف عبء حتـمل نـتائج فـريقه
ــمـتــاز لــكــرة الــقـدم إذ من في بــطـولــة الــدوري ا
ـمـكـن وبـسـهـولـة الـتـنـصل من مـسـؤولـيـة تـراجع ا
ــدرب نــهض بــالــواجب الـنــتــائـج واالدعـاء بــان ا
وكـل اليه ولـكن الالعب (الـنجم) غـيـر موفق في ا
هذه االونة ويحتـاج الى وقت اطول لالنسجام مع

زمالئه في فريقه اجلديد .. 
وهكـذا تفـعل ادارة النـادي .. اخلاسـر االكبـر هنا
هـو اجلــمــهـور الــذي يــبـتــلي بــ مـوسـم ريـاضي
ــدربــ الــذين ومــوسم اخــر بــهــذا الــنــوع من ا
يــســهــلــون أمــر دخــول بــعض الالعــبــ من ذوي
االسماء الـرنانة و ال يفـتحون لهم (دفـتر حساب)
او بـطـاقـة فـنـيــة لـيـتم من خاللـهــا مـتـابـعـة وتـقـو
ادائــــهم ومــــردودهم .. وهــــنــــا أذكــــر ان الـــنــــجم
التونـسي الدولي السابـق زبير بيـا الذي يعد اول
العب عـربي يـحـمل شارة الـقـيـادة في فـريق يـلعب

ـانـي (بـونــديـســلـيــكـا) والـذي  في  الــدوري اال
اختياره ضمن فريق القرن (أفضل  11العبا لعبوا
لـــفـــائــــدة نـــادي فـــرايــــبـــورغ من  1900إلى2000)
واحمللل الرياضي في قناة أبـو ظبي الرياضية في
هـذه االونـة قـال ذات مــرة انه في بـطـولـة الـدوري
ـاني لـفـرق الدرجـة االولى تُـعـد بـطـاقة الالعب اال
ه وتـقـديـر ـرجع االسـاس فـي تـقـو الـفــنـيـة هي ا
جـــهـــده مـــالـــيــا مـن زاويـــتي الـــراتب الـــشـــهــري
ـــكــافـــات .. هــنـــاك احــصــائـــيــة لـــلــتـــمــريــرات وا
الــصـحــيــحـة واحلــاسـمــة ومـدى الــتـزام الالعب
ــركــز الــذي يــشــغــله ــتــعــلــقــة بــا بــالــواجــبــات ا
واالضـافـات الـنـوعـية فـي ادائه .. واضـاف النـجم
ـتـابـعـة الـتـونــسي الـدولي الـسـابق زبـيـر بـيـا ان ا
الــدقــيــقـــة والــعــلــمــيــة الداء الـالعب تــرفع درجــة
انـضـبـاطه واحـترافـيـته الى مـسـتـوى حـيـوي جداً
وتــضـمن له شـخـصـيـاً حــيـاة ريـاضـيـة مـسـتـقـرة
واحلـافـز حاضـر بـقـوة لـتقـد االفـضل .. االنـدية
الرياضـية مطـالبة اليـوم وليس غداً بـتنظـيم بطاقة
فـنـيـة لـكل العب من العـبـيـهـا وفي كل الـفـعـالـيات
وقف الريـاضيـة ليـكون ا
الـفـني واضـحـاً في كل
ـــــــــــوسـم مـــــــــــراحـل ا

الرياضي.
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دخل منتخب العراق لكرة القدم لفئة
الـصم مـعـسـكرا تـدريـبـيـا في مـديـنة
بـقــيـادة اربــيل اســتـمــر اسـبــوعــ 
خـاض ـدرب صــبـاح عــبـداجلــلـيل  ا
خالله مــبـاراتــ جتــريـبــتـ االولى
جـرت في قـضـاء شقـالوة امام فـريق
نـادي شقالوة انـتـهت بـفوز مـنـتخب
العراق بـخمـسة اهداف مـقابل ثالثة
ـبــاراة الـثـانـيـة الـتي وفي ا اهـداف 
جرت في مـدينـة اربيل ,فاز مـنـتخب
الـــعـــراق ايـــضـــا عــلـى فــريـق نــادي
بيشمركة اربيل بثالثة اهداف مقابل

هدف .
ــــنـــسق االداري ـــشــــرف وا وقــــال ا
ــنـتـخـب الـعـراق الــدكـتــور فـريـدون
ـعــسـكـر كـان حـسن لـ(الــزمـان)  ان ا
نــاجـحــا بـفــضل تـعــاون ادارة نـادي
اربــيـل الــريـــاضي وعـــمـــادة كـــلـــيــة

نتخب للصم في اربيل جانب من الوفد وا
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قبلة. دة الزمنية ا ا
 وقدم رئيس احتاد اللعبة شكره
الكبـير لوزيـر الشبـاب والرياضة
الــدكــتـــور احــمــد ريــاض وكــذلك
رئـيس جلـنـة الـقرار  140عـصام
الـديـوان كـونـهـمـا ابـديـا تـعـاونـا
ـصــارعـة من كـبــيـرا مع احتــاد ا
ـنافـسـات الـعـربـية اجل اجنـاح ا
مــبـيـنــا ان احتـاد الـلــعـبــة يـثـمن
ايضا مـوقف عمـيد كلـية التـربية
الـبــدنـيـة وعـلــوم الـريـاضـة ديـار
مـحمـد صـديق الـذي بـذل جـهودا
كـبـيــرة من خالل تـهـيــئـة الـقـاعـة
نافسات العربية التي حتتضن ا
واظهـارها بـأبهى صـورة وايضا
البد من تـوجيـه الشـكر والـتقـدير
بـية في ثـليـة اللـجنـة االو الى 
مـحــافـظـة الـسـلـيــمـانـيـة وايـضـا
ــبـــيــة في اقـــلــيم الــلـــجــنـــة االو
كـردســتـان الـعـراق الــلـذين قـدمـا
الـدعم الالمـحـدود بـغـيـة حتـقـيق
ــــنـــشــــود من خالل الــــنــــجـــاح ا
ــســاهـمــة في تــوفــيـر كـل سـبل ا
نتخبات العربية الراحة لوفود ا
الـتي تـزور احملــافـظـة في الـوقت

احلالي.
ومن جــانـبه اكــد رئــيس االحتـاد
العربي للـمصارعـة القطري زامل
الشهـراني ان منافـسات البـطولة
ـنــتـخـبـات الــنـاشـئـ الـعــربـيـة 
والـشـبـاب حـقـقت جنـاحـا كـبـيـرا
ـــســـتـــوى حـــتـى االن من خالل ا
الـــفــــني اجلــــيـــد الــــذي قــــدمـــته
ــنـتـخــبـات في مــنـافـســات فـئـة ا
الـــنــاشــئــ لــفـــعــالــيــتي احلــرة
والـرومانـيـة والـتي تـوج بلـقـبـها

منتخب العراق.
واضــاف ان احلـــضــور الـــعــربي

ــنــافــســات كــانت كــان جــيــدا وا
ـنـتــخـبـات مــثـيـرة وقــويـة بــ ا
ـتـبـاريـة عـلى مـسـتـوى الـرجال ا
مــــوضــــحـــا فـي الـــوقـت ذاته انه
نـتخبـات العربـية يثمن وباسم ا
االسـتــضـافـة الــنـاجـحــة لـلـعـراق
ـنـافـسـات حيـث يتـوجب لـهـذه ا
باجلميع توجيه الـشكر والتقدير
ـصـارعـة الـعراقـي الذي الحتـاد ا
وفــر كـل ســبل جنــاح الـــبــطــولــة
وايضـا ال بد لـنـا ان نثـمن موقف
مـحـافـظـة الـسـلـيـمـانـيـة الـعـزيزة
الــتي ابــدت تــعــاونــا كــبـيــرا من
خـالل كـلــيــة الــتــربـيــة الــبــدنــيـة
وعــلــوم الـريــاضــيـة في جــامــعـة
الـسـلـيـمـانـيـة والتـي اسـتضـافت
احلـــــدث الــــــعـــــربـي فـــــضـال عن
التعاون الكـامل الذي قدمته كافة
ؤسسات فـي احملافظة من اجل ا
تـســهـيل مـهــمـة اقـامـة الــبـطـولـة

العربية.
ومن جــهـته قــال مـدرب مـنــتـخب
ــصــارعــة يــحــيى ابــو االردن بــا
طبيخ ان تنظيم البطولة العربية
كان عـلى افـضل مـا يـرام من قبل
االخــــوة في االحتــــاد الــــعــــراقي
لـلعـبـة كمـا ان مـستـوى الـبطـولة
ميز سـتوى ا قوي جدا نتـيجة ا
شاركة في للمنتـخبات العربـية ا

نافسات. ا
 وبــــ ابـــو طــــبـــيخ ان جــــمـــيع
ــنــتـخــبــات الـعــربــيـة ســعــيـدة ا
باللعـب في محافظـة السليـمانية
الــــعــــزيــــزة ونـــــأمل ان تــــكــــون
نافـسات في فئـة الشبـاب قوية ا
ومــثــيـــرة مــثــلـــمــا كــانـت عــلــيه
منـافسـات فئة الـناشـئ لـلرجال

والنساء.   

باسم
قاسم

اجلـــانـب الـــدفـــاعـي وضـــعف
الـــهـــجـــوم  وخـــلـــقـــا الـــفـــرق
ـتــاعب لـلـزوراء الـضــعـيـفــة ا
ــوسم من الـبـاب الـذي دخل ا
الـعــريض  وبــوابــة الـشــرطـة
الـصــعـبــة والـقــويـة  لــيـخـرج
بــأول أفــضل نــتـيــجــة يــعـول
ـدرب عــلــيــهــا  الــيـوم عــلـى ا
بــاسم قــاسم  والالعــبـ  في
رور حتقيق  الفوز الثاني وا
 مواصـلة انطـالقته التي أتت
عــلى حــســاب الــشــرطــة والن
ـيـنـاء  التـبـدو سـهـلة مـهـمـة ا
وهي األخــــرى تــــســــتــــهــــوي
الــوسط الـكــروي ويـهــتم بـهـا
الزوراء الذي يأمل في نتيجة
تريح  االنصار   يرتكز عليها
والـــتـــقــدم مـن خاللـــهــا  والن
الالعــبــ مــطــالــبــ في ذلك
حــــيث الــــلــــعب حتت ضــــغط
الــنــتـــيــجــة الــتي التــبــدو في
ـتــنـازل  لــكـنه يــريـد إثــبـات ا
احلضـور  ومحاولـة ان يكون
ــبـاريـات الــقـوي في جــمـيع ا
واالهم الـيـوم إراحـة أعـصاب
جـــمــهـــوره الــكــبـــيــر  ووضع
أسس الــتـطــور من  اجلـوالت
األولـى والـــــــبــــــقـــــــاء ضـــــــمن
ـــنـــافـــســـ األقــويـــاء  وفي ا
مقـدمة الـترتـيب  واألمر ليس
ـيـنـاء سـهال  عـنـد مـواجـهـة ا
الــذي يــظــهــر دومــا مـتــكــامل
الصفوف  وسط والتطلع الى
مــوسم أفــضـل بــعــدمــا واجه
ــــــتــــــاعـب في ـــــــشــــــاكـل وا ا
ــوســـمـــ األخــيـــرين  وفي ا
دور لالعــبـ بــتــقــد كل مـا
ــوسم عــنــدهم والن مـــهــمــة ا
احلــالي تــخـتــلـف لـيـس امـام
الالعــــبـــ بل عـــلى اجلـــهـــاز
الـــفـــني  الـــذي مـــنح الـــثـــقـــة
الــكـبــيـرة من اإلدارة  وتــسـلم
ــوسم األمـــور قــبل نـــهــايـــة ا
األخـــيــــر مـــا يــــجـــعــــله امـــام
حتـقــيق عــمل مــثـمــر ومــنـتج
واألمل فـي تــعـــزيــز الـــبــدايــة
اجلــــيـــدة فـي ظل الــــنــــتــــائج
األولـى الـتي حــقـقـهــا الـفـريق
وفي وضـع مــعــنــوي  في ظل
الــصـدارة الــتي تــعـد االجنـاز
األولي  مــــا يـــدفع الـالعـــبـــ
لـالسـتـمـرار فـيـهـا امـام رغـبـة
الــزوراء الـــذي يــريــد تـــأكــيــد
واثبات جدارته انه  يعمل ما
بـوسـعه لـلـمنـافـسـة عـلى لقب
وسم بعد الذي حصـــــــــــل ا
 وان يتـمـكن باسم  من قـيادة
الـفــريق بـاالجتــاه الـصــحـيح
وهــــــــو الـــــــذي زاد خــــــــبـــــــرة
بــعــــــــــــــد فــتــرة الــعــمل مع
نتخب الوطني وقدرته على ا
قــــيــــادة الـــفــــريـق بــــاالجتـــاه
الـــصـــحــــيح وهـــو يــــعـــلم ان
الـــعـــــــــــــمل فـي مع الـــزوراء
شيء مـختـلف إمـام رغـــــــــبة
حتـــــقـــــيق الـــــنــــجـــــاح الــــذي
يـــتــوقــــــــــف عــلى طـــبــيـــعــة
الــنـتـائج الـتـي تـمـر عـبــــــــــر
جــهــود مــجــمــوعـة الـالعــبـ

والـــقـــاسـم وكالهـــمـــا بـــثالث
نــــقـــــاط مـن فــــوز أصـــــحــــاب
األرض على نفط مـيـــــــــسان
بــــــثالثــــــة أهـــــداف لــــــواحـــــد
والــقـاسم عــلى الـنــفط بـهـدف
ويـــأمل الـــصـــنــاعـــات اظـــهــر
شـــخـــصــــيـــته  حتـت قـــيـــادة
ــدرب عــادل  نــعــمــة  فــيــمـا ا
تــظـــهـــر مـــبــاريـــات الـــذهــاب
صـعــبــة عــلى ضــيف الـدوري
بـــعـــد خـــســـارة الـــديـــوانـــيــة
ويـأمل في جتـاوز  األمور من
خالل الـــظـــهــــــور فـي احلــال
اجلــــيـــدة عــــبــــر جــــــــــــهـــود
عـــنــــاصـــر شـــبـــابـــيـــة تـــريـــد
االرتقاء بالـفريق الى مشاركة
مقبولة وحتـقيق هدفها حيث
الــبــقــاء مـــوسم اخــر لــكن كل
هـــذا اليــــحـــصـل اال من خالل
عــــــــــمل دؤوب
ومــــثــــابــــر في
جتـــربــة يــأمل
لـــــهــــا أبــــنــــاء
ـــديــــــــــــنـــة ا

النجاح.


