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شاركة جرت قرعة بطولة كاس اخلليج في نسختها الـ24 في العاصمة القطرية الدوحة امس األربعاء و
ؤمل ضيف قطر ومن ا خمسة منتـخبات هي العراق والكويت واليمـن وسلطنة عمان باإلضافـة الى البلد ا
ـقبل.وأوقـعت الـقرعـة منـتـخبـنا في اولى ان تـنطـلق مـنافـسات الـبـطولـة يوم الـسابـع والعـشرين من الـشـهر ا
ـنتـخب العـماني وسـيكـون في حـالة انـتظـار بالـدور الثـاني فيـما سـيواجه في اجلـولة الـثالـثة مبـارياته مع ا
نـتخب الـقطري في اجلـولة الـرابعـة بيـنما مـنتـخب الكويـت على ان يلـتقي مع اصـحاب االرض واجلـمهـور ا
يخـتتم مـباريـاته امام مـنتـخب اليـمن.عـلمـا ان البـطولـة ستـجري بـنظـام الدوري والـذي يجـمع اكثـر عدد من
النقاط سيـتوج بلقب البطولة من مرحلة واحدة.وستقام البطولة في الفترة ب 27 من تشرين الثاني وحتى
شاركة بـسبب أالزمة السـياسية مع9  من كـانون األول بينـما قررت السـعودية واإلمارات والـبحرين عـدم ا

قطر .
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احــرز مــنــتــخب الـعــراق لــلــشــبـاب
ـركـز ـصــارعـة احلـرة ا بـفـعــالـيـة ا
االول في مـــنـــافــســـات الـــبـــطـــولــة
الـعـربيـة الـتي اختـتـمت فعـالـياتـها
مـسـاء اول امس الـثالثـاء فـي كـلـية
التـربـيـة الـبـدنيـة وعـلـوم الـريـاضة
ـشـاركـة بــجـامـعـة الــسـلـيــمـانـيــة 
خــمــســة مــنــتــخــبــات هـي الــعـراق
ـغرب واالردن وسـوريـا والـيمن وا
ـنافسـات خلمـسة ايام واستـمرت ا
تـمـكن مـن خاللـهـا مـنتـخـب الـعراق
لــلـنــاشـئــ والـشــبـاب بــفـعـالــيـتي
احلـرة والرومـانيـة من الـفوز بـلقب
الـبـطـولـة الـعـربـيـة بـعـد ان سـيـطـر
عــلى جــدول الـتــرتــيب مـنــذ الــيـوم
ــنــافــســات االول وحـــتى نــهــايـــة ا
الـعـربـيـة. وحـصل مـنـتـخب الـعراق
ركز االول في الـترتيب العام على ا
بـعـد ان جمع 240 نـقطـة وتاله في
ركـز الثاني مـنتخب سـوريا الذي ا
حصد  152 نقـطـة وحل منـتخب
ـركـز الـثـالث بـرصـيد 50 الـيـمن بـا
ركز نقطـة وجاء منتـخب االردن با
الـرابع بـ 42 نـقــطـة بــيــنـمــا احـتل
ــركـز اخلـامس واالخـيــر مـنـتـخب ا
ــغــرب بــرصــيـد 40 نــقــطــة. فـفي ا
منـافسات وزن 57 كغم احرز العب
مـنـتخب الـعـراق احمـد جـواد كاظم
ـركز االول عقب الوسـام الذهبي وا
تـفـوقه عـلى منـافـسه العب مـنـتخب
الــيـــمن اســيل مـــحــمــد في الــنــزال
الــنـــهــائي بـــيــنـــمــا كـــان الــوســام
ـــركـــز الـــثـــالث من الـــنـــحـــاسي وا
نــصـــيـب العب مـــنـــتــخـب ســـوريــا
محمود عبد الـكر وفي منافسات
وزن  61كـغم حـصـد العب مـنـتـخب
سـوريــا ابـراهـيم الــطـبــاع الـوسـام

ـركـز االول عـقب تـفوقه الـذهـبي وا
عـلى العب مـنــتـخب الـشــبـاب عـلي
عـصـام نـزار بـيـنـمـا احـرز الـوسـام
الــنـحـاسي كل من الـالعـبـ انـيس
احـمـد مـن مـنتـخـب الـيمـن ومـحـمد
عـــــلي مـن مــــنــــتـــــخب االردن وفي
منافسات وزن  65كغم كان الوسام
الـذهـبي من نـصـيب العب مـنـتـخب
الـعـراق يـوسف مـهـدي حسـن عقب
تفوقه عـلى منافسه الـسوري احمد
دركي في الــنــزال الــنــهــائي وذهب
ـركـز الـثالث الـوسـام الـنحـاسي وا
لالعب منتخب اليمن عيسى محمد
يــحــيى وفي مــنــافــســات وزن 70
كــغم حـقق العب مـنــتـخب الـشـبـاب

منتظر عباس الوسام الذهبي عقب
تـفوقـه على مـنـافسه العب مـنـتخب
ــغـرب يــاسـ فـرج وحــصل عـلى ا
الـوسام الـنحـاسي الالعبـ محـمد
فـواز من مـنــتـخب ســوريـا واحـمـد
صالح مـن مـــنــــتــــخب االردن وفي
منـافسات وزن 74 كغم احرز العب
مـنـتــخب الـعـراق ابــراهـيم نـاهض
ركـز االول والوسـام الذهـبي على ا
حــســاب مــنـــافــسه العب مــنــتــخب
ـعـرب مـحـمـد شـاكـر بـيـنـمـا ذهب ا
الوسام النحاسي لكل من الالعب
عـبـد الــكـر مـحـمــود من مـنـتـخب
االردن ومــحــمـد هالل مـن مـنــتـخب
سـوريــا وفي مــنــافــسـات وزن 79

كـغـم حـقـق العب مـنــتــخب الــعـراق
احـمد سـعيـد الوسـام الذهـبي عقب
تــفــوقه في الــنــزال الــنــهــائي عــلى
العب مـنتـخب سـوريا مـحمـد هاني
الـكدمـاني وفي مـنافـسات وزن 86
كـغـم حـقـق العب مـنــتــخب الــعـراق
ركز االول مصـطفى حـسن راضي ا
والـــوســــام الـــنــــهـــائي وذلـك عـــلى
حــســـاب مــنــافــسه العـب مــنــتــخب
االردن لـيث مـحـمـد صـبـحـي بـعـدما
تغلب عليه في اللقاء النهائي وفي
منـافسات وزن 92 كغم احرز العب
منتخب العـراق عباس هيثم جلوب
ركز االول والـوسام الذهبي وذلك ا
بعد تـفوقه في النزال الـنهائي على
نـظـيـره العب مـنـتـخب سـوريـا علي
النـشواتي وفي منـافسات وزن 97
كــغم حـصـد العب مــنـتـخب الـعـراق
عـبـد الله اركـان سـمـير عـقب تـفوقه
على العب منـتخب سوريـا عمر ابو
االيـكـة في الـنـزال الــنـهـائي بـيـنـمـا
ــــــــركز ذهب الوسام النحاسي وا
الـثـالـث لالعب مـنـتــــــــــخب االردن

باسل سلطان 
وفي منافسات وزن  125كغم حقق
العب مـنـتـخـب سـوريـا عـمـر ايـهاب
الـوسـام الـذهـبي بــعـدمـا تـغـلب في
النـزال النـهائي عـلى منـافسه العب
مـــــنــــتـــــخب الـــــعـــــراق يــــعـــــقــــوب
يوســــــــف وفي مـنافسـات النساء
اقـيـم نـزال واحـدا في وزن  57كـغم
نـتخب الـعراقي وجمع بـ العبـة ا
ســـــــــجى عـلي ونــظـيـرتــهـا العـبـة
ـغــرب وصـال الــغـنـاوي مـنــتـخب ا
غـربيـة الغـناوي وانـتهى لـصالـح ا
التي تـوجت بالوسـام الذهبي فـيما
حــــصـــدت الـالعـــبــــة ســــجى عــــلي

الوسام الفضي.  
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قدم مـدرب نادي الـديـوانيـة صـادق سعـدون استـقـالته من تـدريب الـفريق
اول امس الـثالثاء عـقب خـسارة فـريقه امـام النـفط ضمن مـباريـات الدور

متاز. الرابع للدوري ا
وتأتي هذه االستقالـة بعد النتائج اخمليـبة للفريق حيث لعب 4 مباريات
ركز 14في ترتيب مقابل فوز واحد ويقف الفريق ا خسر في ثالثة منها 
ـسابـقـة.يـذكـر ان سـعـدون يعـتـبـر خـامس مـدرب في الـدوري ترك جـدول ا

غالف الكتابفريقه سواء لالستقالة او االقالة.

الــصــحـافــة الــريـاضــيــة في الــعـراق
وعمـو بابـا اسـطورة الـكرة الـعراقـية
ــبــيــة من بــرشــــــلـونــة الى والــبــارا
ريـودي جـانـــــــــيـرو ومـؤيـد الـبدري
ماركة الرياضة الـعراقية واخــــــــيرا
كـتابـة الـسادس الـذي جـــــــاء يـحمل
عـــنــــوان رحـــلـــة عــــلى مــــ كـــرسي

متحرك. 

ملعب احلبيبة يقترب من االجناز
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ـوقع الـثـاني عـشـر فـيـما نـقاط  في ا
رفع  أصحاب االرض رصيـد نقاطهم
الى  6في نــتــيــجــة اســتــفــاد مــنــهـا
ـدرب والالعـبــ الـذين يــنـجـحـون ا
ـواقعهم في حتقيـق  الفوز الـثاني 
واغالقــهــا واخلــروج بــكل الــفــوائــد
ويــســتـــعــيــد تـــوازنه في اخــر ثالث
جوالت عـندمـا تمـكن من التـعادل مع
طلوبة اربيل قبل حتقيـق النتيجـة ا
بـفــضل الــتـعــامل مع االمــور بــشـكل
واضح عـنـدمـا تـمــكن من الـتـسـجـيل
ثالثـة أهـداف وهـو عدد مـهـم يعـكس
قــوة الــهــجـــوم  واســتــغالل فــرصــة
الــلــعب والــفــوز والــتــقــدم لــلــمــوقع
الـســادس ويــسـتــعـيــد دوره كــفـريق
مــثــابـــر جنح في اخـــر اربع مــواسم
وكشفـت النتـيجـة األخيـرة مدى عمل
خـــــطــــوط الــــلـــــعب الــــتـي اثــــمــــرت
احلـــصــــول عـــلـى كـــامل الــــعالمـــات
بـــفـــضل عـــطــاء عـــدد مـن الالعـــبــ
الــوعـــدين الــذيـن قــدمــوا مـــجــهــودا
كبـيـرا. كمـا تـمنح الـنـتيـجـة للـمدرب
األريحـيـة في ان يظـهـر ويسـتـمر مع
الفـريق وهـذا مرهـون بالـنـتائج بـعد
فـــشل جتـــربـــة الـــعــــمل مع الـــطالب
ا تخدمه ظروف اضي ور وسم ا ا
الـنـادي الـتي هي أفـضل من الـطالب
مـا يـدعـم جتـربـته احلــالـيـة  وفي ان
يــــبـــقى حــــتى األخــــيـــر وهــــو احـــد
ـعـروفـة وقد الكـفـاءات الـتجـريـبـية ا
يجد ضالته مع النفط  إمام مهمة ان
تـتــوازن امـام نـتــائج الـذهــاب  الـتي
استهلـها بخسـارة القاسم قبل ان ي
يـسـتـعـيـد نـغـمـة الـفـوز  ومـتـوقع ان

في الوصول الى االنتصار االول رغم
تغير جهـازه الفني  ليخـرج بالتعادل
الثـالث الـنـتـيجـة احملـبـطة جلـمـهوره
الذي كـان ينـتظـر ان يحـصل التـحول
ــذكـور قــبـل ان يـخــيب من  الــلــقــاء ا
الالعب  اماله الذي يرى فريقه بغير
درب القادر  تغـير البـداية حتى مع ا

الثاني.
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وحقق فريق الـصناعـات فوزه الثاني
عـنـدمــا تـلـغب عــلى الـقـاسـم بـهـدفـ
ليرفـع رصيده الى  6نقط في نـتيـجة
تاتي في سياقات حرص الفريق على
االسـتـفــادة من مـبـاريــات  عـقـر الـدار
والـتـركــيـز عـلــيـهـا وكــان حـال لـسـان
الــفـريق يــقــول يـجـب ان نـلــعب هــنـا
ردود اجلـيد بقـوة وحمـاس  ونقـدم ا
من خالل الـتـعـامل مع ظـروف الـلـعب
لـتعـزيـز الـتـواجـد  في سـلم الـتـرتيب
ومهم جدا ان تعـطي مباريات األرض
الــفــوائــد الصـــحــابــهــا وشيء جــيــد
للـصـناعـات ان يفـوز مـرت من ثالث
مواجـهات مـا يـحصل في  مـنافـسات
ـــوسـم  والن الـــفــــريق تــــمـــرس في ا
الـبـطـولـة في ثـالث مـشـاركـة يـأمل ان
تـاتي بــاالجتـاه الـصــحـيح وفي حـال
جنح من البـداية سـيكـون له شان في
ـنـافـسات بـقـوة  بـعـدما الـبقـاء في  ا
انـطـلق  بـهـذه الــروحـيـة الـتي تـمـنح
الالعـــبــ  الـــلـــعب والـــتــفـــوق امــام
الــتــحــسن الــذي بـدا يــظــهــر من اهم
ـــــؤكــــد ان جـــــهــــاز األوقـــــات  ومن ا
الصـنـاعـات اليريـد ان تـتـكرر مـعـاناة
اضي عندما بقي في مواقع وسم ا ا
ـؤخـرة حـتى  واجـه خـطـر الـهـبـوط ا
في اكثـر من مـرة ويبـدو انه تـعلم من
ــشـاركـة  عــنـدمـا يــدخل الـيـوم تـلك ا
مهـاجمـا  ويـسجل ويـفوز مـرت  من
ــوقع الــبــدايــة  ويــتــقــدم من حــيث ا
والـــنـــتـــائج واحلـــضـــور  بـــوضـــوح
ـوقع والـلــعب بـطــمـوحــات  الـتـقــدم 
أفــضل  ولــيـس  الــدفــاع عن الــبــقــاء
وشيء جــيـدان يــتــعــامل الـفــريق مع
مباريات الـعاصمـة التي منـحته ستة
نقاط مـا يعـد بالتـحول  الـذي يخشى
ان يـــفــــقـــده مـع مـــرور الــــوقت امـــام
اسـتـقـرار أحـوال الــفـريق الـتي دومـا
تـشـهـد تـعثـر فـي البـدايـة  من جـانـبه
بـــدأت مـــعـــانـــاة ضـــيف الـــدوري
اجلـديد الـقـاسم بـعـدمـا تـلقى
اخلـســارة الـثــانـيــة الـثــقـيــلـة
ذهابـا ولـيـدفع  الفـاتـورة كـما
ـاضي حـصل في الـدور قـبل ا
عندمـا عاد بـخيبـة من جيرانه
الديـوانـيـة لـيبـقى بـثالث نـقاط
من فـوز مــهم عــلى الــنـفط وفي
ـوقع الـثـالث عـشـر  وسـيـكون ا
الـفريق امـام مـشـكـلـة اذالم يـقدر
مــعـــاجلــة األمـــور عــنـــد اخلــروج من
ـديــنـة  الـتي تــلـقت اخلــسـارة عـلى ا
مضض ويعـلم أبناءهـا ان ما يحصل
يـــأخــذ من مـــكـــانــة الـــفـــريق  اذا مــا
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ومــايـقــال عن الــقـاسـم يـنــطــبق عـلى
الــديـــوانــيـــة الــذي عــاد بـــاخلــســارة
الـثــانـيــة األخــرى الـذي فــشل لـلــمـرة
الــثــانــيــة في حتــقــيق الــفــوز خــارج
ملعبه بعدما اهتزت شباكه من النفط
باراة ثالث مرات هي نفس خسارة ا
األولى امــام الــوسـط لــيــبــقى بــثالث

ـشــاكل  ألنه فــريق مــطـالب تـظــهــر ا
بالـدفـاع عن اللـقب في ظل  إمـكـانات
مـجــمـوعــة العـبــ كـانــوا بال حــيـلـة
هـجـومــيـة قـبل ان تـفــشل في الـدفـاع
الذي استمر يعاني من هفوات كلفته
خـسارة خـمس نـقـاط وتـلـقي خـمـسة
أهداف لالن  عندما خسر من الزوراء
 قــــبل ان يـــعــــود بـــتــــعـــادل بــــطـــعم
اخلـســارة من الـعـمــارة  ولم يـتــغـيـر
شيء فـي بـــدايـــة  غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة
ويخشى ان تـتراكم النـتائج السـلبية
الن نــزف الــنــقــاط من  الــبــدايــة
سيعـرقل مهـمة الـتقـدم نحو
الــدفــاع عن الــلــقب  بــعـد
بــدايــة أثــارت مــخـاوف
األنـصــار  امــام تـرنح
فــريـــقه  وعـــجــزه عن
تــــــــــــــقــــــــــــــد األداء
والنـتـائج   في وقت
تعد النتيجة  حتوال
لفـريق ميـسان الذي
مـحـا اثــار خـسـارته
إمام الـصـناعـات بـعد

أداء مـــــــــــــــهـم
عـند
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ــيـنـاء الــبـصــري عـلى حـافظ فــريق ا
صــدارة الـــدوري واالســتـــمــرار بـــهــا
بعدما خطف تـعادال ثمينـا قبل نهاية
الــلـقــاء بــخـمس دقــائق بــتــعـادله مع
الـــزوراء ب 5نــــقـــاط  الــــذي تــــراجع
ســادسـا  بــهــدفـ  ضــمن مــبــاريـات
اجلولـة الرابـعـة من مسـابقـة الدوري
سـتوى مـتاز بـكـرة القـدم  مقـدمـا ا ا
الـطيـب للـمـرة الـثـانـيـة  حـيث الـلعب
بــشـعــار حتــدي الـكــبــار عـنــدمــا عـاد
باجلـولة الـثانـية بـتعادل مـن اجلوية
قبل ان يـقـدم نفـسه في مـهمـة لم تكن
سـهـلة لـيـريح أعـصـاب من رافـقه الى
مـلـعب  الـشــعب من األنـصـار وتـقـدم
الزوراء عن طريق مهنـد  عبد الرحيم
د 25وجنح احملترف شـيكا في ادارك
التـعـادل لـلمـيـناء د 34قبل ان يـحقق
عالء عبـاس الـتقـدم ألصـحاب األرض
د 36واسـتـمـر به لـغـايـة الـدقـيـقة 85
عـنـدما تـمـكن شـيـكـا من تـغـيـر مـسار
األمور ليشكل مكسب جيد للفريق في
ان ينتدب مثل هكذا العب منتظر عبر
ــدرب الــرومــاني الــذي اخــتــيــارات ا
يــقــود الــفــريق بــاالجتــاه الـصــحــيح
عنـدمـا جنح مع الالعبـ في حتـقيق
التعادل  مع ابرز منافس  على لقب
يـنـاء في ان يـبـقى الـدوري  ورغـبـة ا
احــد  األقـويــاء بــعــدمــا اعـادت ادارة
هادي احمد النظر في تشكيل الفريق
ـــدرب الــرومـــاني  الــذي ومن خالل ا
وسم تواجد في البصـرة قبل بداية ا
لــتـــتــاح لـه الــفــرصـــة في االخـــتــيــار
واالطالع على األمور عن قرب قبل ان
يحضى بـاهتـمام الـوسط الكروي في
ان يظهر باحلالة الـتي تليق بسمعته
 وهو يـقـدم نـفسه بـشـكل مـقنع  والن
ـيــنــاء هـو كل مــا يــريـد الــقــيـام بـه ا
ـستـوى   وبـإمكـانه حتـقيق تقـد ا
ـبــاريــات  عــبـر األفــضل في قــادم ا
حتس األداء وخطوط اللعب التي
ظهـرت بـبدايـة جـيدة   ومن خالل
العـبــ يــجـدون احلــلـول ووضع
حــد لـســيــطــرة فـرق الــعــاصــمـة

قدمة.  ويسعى البقاء في ا
تعادل ميسان والشرطة

وخرج  نـفط ميـسان بـتعادل
بـطـعم الـفوز  بـتـعـادله مع
الشـرطـة بهـدفـ بعـدما
قـــدم  مـــا عــــلـــيه وكـــان
ني الـنـفس في الـفوز
الــــذي كــــان فـي بــــعض
األوقــــات األقـــــرب له من
ـنـتخب دجج بـنـجوم ا ا
الــــــذي لــــــعـب بــــــاســــــمه
وعــنــاويــنه الــتي خــذلــته
الـتي تـراجعـت في الـشوط
الـثـاني بـشــكل غـيـر مـتـوقع

بها والفريق البـطل الذي ظهر  بعيدا
عن مــســتــواه خـــصــوصــا في الــربع
درب األخير من الوقت قبل إن يزيد ا
الط بله في تـغيرات غيـر مجدية لم
درب بعدما جنح ا وجهـها ا تقوم  
مـيــسـان في الــسـيــطـرة عـلـى  مـسـار
االمور وانتقل  بثقـة عالية ليلعب في
مناطق الشرطة التي  واجهت اخلطر
احلــقــيــقي  فــيــمــا كــاد  مــيــســان ان
يـحـسم األمـور لم تـعـامل  بـدقـة وهـو
في وضع مــسـيــطــر  وشـكل خــطـورة
عـلى الـشـرطـة الـذي فـشـلت عـنـاصره
في أول اخـتـبـار خـارجي  لـهـا  وهـنا
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يـشـكل خـطــرا في قـادم اجلـوالت عـبـر
اسـتعـادة طـاقـات مـجـمـوعـة الالعـب
الذين يلعبـون سوية من فترة  قبل ان
تـؤثـر  مـهــمـة تـمـثـيل الــفـريق عـلـيـهم
عندما ذهب اكثر من العب للمنتخبات
الــوطـنــيــة ويـأمـل عـلــونــا ان يـواصل
الالعبـ العطـاء على مـستـوى جميع
ـبــاريــات الـتي تــشـكـل الـتــحـدي في ا
موقع يـواجه فيه اقـرأنه والقـدرة على
حتــقــيـق األفــضــلــيـــة خــصــوصــا من
مـــبـــاريــات الـــبـــدايـــة  والـــعــزم عـــلى
اسـتـغاللـهــا عـلى أفـضل مـا يـرام وان
يـرتــبط الـعـمـل بـالـنــتـائج االيـجــابـيـة

ما استحوذ على الكرة في اهم أوقات
اللعب  وإفشال مـحاوالت الشرطة في
 الـفـوز الـذي كـان اهل الـداراالقـرب له
وبذلـك  يعـود من جـديـد الى الـتـعامل
ــطــلــوب مع مــبــاريــات األرض وفي ا
عـمـل واضح الحــمـد دحــام الــذي قـدم

الفريق بشكل جيد.
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وانـتـهى ديـربي إقـلـيم كـردسـتـان بـ
اربيل وزاخو بتـعادل  السلـبي ليعود
زاخـو بــاول نـقـطــة من مـلــعب صـعب
بـــعــد ثـالث خـــســارات ألـــزمت
ـدرب علي اإلدارة  انتـداب ا
هـادي الــذي يــعــول عــلـيه
في انـقـاذ الـفـريق الـذي
لم يـحــقق أي انـتــصـار
ـلعبه بعد  خـسارت 
واألولى فـي الــــبــــصـــرة
وشيء مهم ان يـظـهر في
مهمـة صعـبة امـام الغر
اربـيل  ويـخـطف الـتـعادل
بعدما فـشل اربيل االخر

الــتي  أخــذت تــنــعــكس عــلى مــســار
ـباراة الـفريق األمور  بـعـدما قـدمت ا
ـطلـوب عـبر نـتـيجـة الـفوز بالـشـكل ا
الـهـدف االول  مــنـهــا  وهي من تـدعم
األمـور في مـشـاركـة صـعـبـة يـامل في
مواصلة طريق النجاحات  من جانبه
عـاد الــديـوانــيـة بــخـيــبـة وبــخـسـارة
ثقـيلـة وتـلقي طـعم اخلـسارة الـثانـية
من  ثـالث مـــبـــاريــــات مـــا يـــتــــطـــلب
مـراجــعــة األمـور خــصــوصـا الــدفـاع
ــرة  بـعــدمـا الـذي لم يــصـمــد  هـذه ا
اهــتــزت شــبـــاكه ثالث مــرات  وهــنــا
ـشـكـلـة في أهـمـيـة ان يـلـعب تـظـهـر ا

راضي
شنيشل

يناء في خطف نقطة من الزوراء ويحافظ على الصدارة ½WDI∫ جنح ا
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اجنــز الــصــحــفي الــريــاضـي هــشـام
الــســلــمـان كــتــابــا ريـاضــيــا جــديـدا
بــعــنــوان ( رحــلــة عــلى مــ كــرسي
مـتــحـرك ) الـكــتـاب عـبــارة عن قـصـة
حــيـــاة الـــريـــاضي الـــســـابق فـــاخــر
اجلمالي االم الـعام السابق لـلجنة

بية العراقية. البارا
وقال هشام السلمان ان الكتاب
صـــدر بــــواقع ســـتـــة فـــصـــول
مــعــززة بـــالــصــور والــوثــائق
الـتــاريـخـيـة الــتي من شـانـهـا
تؤرخ لرياضة مهمة في البالد
ـــعـــاقــ اال وهي ريـــاضـــة ا
مضيـفا هـناك ملـحق تاريخي
اضـافـة الى الـفـصـول الـسـتة
تــروي حـكــايــة اجلـمــالي مع
الـريـاضـة سـواء عـنـدمـا كان
العبا في فرق الـقوة اجلوية
( اجلـــودو)  لـالصـــحـــاء او
عاق عـندما تعرض فرق ا
حلــــــــــــــــــادث لـم يــــــــــــــــــكـن

باحلـــــــسبان.
واشــار الــســلــمــان الى ان
الـكــتـاب اجلــديـد جـاء بـ (

صفحة وسيوزع ( 150
قريبا في العاصمة بغداد
خالل حــــــــقل تــــــــوقـــــــيع
الـــنـــســـخـــة االولى مـــنه.
يـــــذكــــر ان الــــصــــحــــفي
الــــــريـــــــاضي هـــــــشــــــام
الــســـلــمـــان ســبق له ان
اصــــدر خـــمـــســــة كـــتب
خالل الـسـنـوات الـعـشر
االخـــــيــــرة هـي الــــكــــرة

الــــعـــراقـــيـــة قـــادة وجنـــوم وتـــاريخ
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نـشـر وزيـر الشـبـاب والـريـاضة
احـــمـــد ريـــاض عـــبـــر حــســـابه
الـرسمي عـلى "فيـسبـوك" صوراً
ـــلــــعب احلــــبــــيــــبــــيـــة شــــرقي
الــعــاصــمــة بـغــداد مــبــيــنـاً انه
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تـــعــاقـــدت الــهــيـــئــة اإلداريــة
للكهرباء مع األمريكي جورج
ولــيــام لــتــمــثــيل فــريـق كـرة
الــــســـــلـــــة بــــالـــــنـــــادي هــــذا

وســـــــم.  ا
وقــال مـحـمـد الــنـجـار مـدرب
الـــفــــريق فـي تـــصــــريــــحـــات
صـــــحـــــفــــيـــــة إن احملـــــتــــرف
األمــريــكي يــصل الــعــاصــمـة
ــقــبل بــغــداد يــوم الـــســبت ا
لاللـتـحاق بـتـدريبـات الـفريق
ـنــتــظـر مــشــاركـته في ومن ا
ـقــبـلــة أمـام زاخـو ـبــاراة ا ا
ــــمــــتــــاز. وبـــ بــــالـــدوري ا

الـالعب األمــــــريـــــكي ســـــبـق له
االحــــتــــراف في بــــولــــيــــفــــيـــا
ــكـــســيك ونـــأمل أن يــكــون وا
إضـافة نـوعيـة لـلفـريق السيـما
وأنـنــا عـانــيـنــا قــبل اسـتالمي
ـهــمـة وتـعــرضـنــا خلـسـارات ا

غير متوقعة.
وأشـار إلى أن الـكـهـربـاء يـضم
مــجـمـوعـة جــيـدة من الالعـبـ
وال يليق به تذيل ترتيب الئحة
الـــدوري الفــتــا إلى  أنه ســبق
ودرب الــكـــهــربــاء وتـــوج مــعه
بــلـــقب الــدوري ونـــســعى هــذا
ــــــوسـم لـــــتــــــدارك الـــــفــــــريق ا

واالبتعاد عن ذيل الترتيب.

يقترب من األمتار األخيرة. ومن
ــلـعب ــؤمل ان يـتـم افـتــتــاح ا ا
خالل شـــهــــر تـــشـــريـن الـــثـــاني
ــقــبل او قـد يــؤجل الى مــطـلع ا
ــقــبل كــأقـصى تــقــديـر. الــعـام ا
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الـفـريـق بـخـطـوط مــتـجـانــسـة واكـثـر
عـــطـــاء امـــام نــزف الـــنـــقـــاط  بـــهــذه
الطريـقة التي  الـزمت صادق سعدون

همة. على ترك ا
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وجنح نـــــفـط الـــــوسط مـن حتـــــقـــــيق
ـلــعـبه  عــنـدمـا االنـتــصـار الـثــاني  
تغـلب السـماوة بـهدف دون ردلـيرفع
رصـــيـــده الـى ست نـــقــــاط  في وضع
مخـتلـف مع الفـريق وشنـيـشل عنـدما
يقوم الالع  بتقرير مصير مباريات
األرض وهـــذا عـــمل مـــهـم   حـــسم به
األمــور  بـشــكـل واضح بــعـدمــا احلق
ــة األولى بــظـيــفه الــذي سـبق الـهــز
وتــعــاد مع الـــزوراء والــكــرخ  وشيء
ــشـوار بــشــكل  طـيب جـيــدان يــبـدأ ا
ويـرى جـهـاز الـوسط الـفـني  ضـرورة
ان تختـلف االمور وحتقـيق االنطالقة
من األرض الــتي كــلــفــته الــكــثـيــر من
رة األخـيرة قبل ان يعود النقاط في ا
 عـبـر تـشـكـيـلـة شـهـدت عـدة تـغـيـرات
لــكـي يــعــود الـــفــريق قـــويــا ويــواجه
بـاريات بـتركـيز ليـس على مـستوى ا
يـدان بل خـارجه   لـتـاكـيـد قوته في ا
الــصـراع  احلــالي  وتــعــزيــز نـــتـائج
الـــبـــدايـــة  في الـــنـــجــاح مـــرتـــ في
وضــــــــــع مـــعـــنـــوي ويـــدعـم ثـــبــات
سـتــــــــوى  واسـتقـراره ولو انه لم ا
ـعـروفـة لـكن يـلـعب بـعـدامـام الـفـرق ا
ـــدرب هــو الـــلـــعب جـــمـــيع شـــعـــار ا
ـباريـات بـقـوة وحـمـاس واحلـصول ا
على النـقاط عـبر اسـتـــــــــغالل فرص
الـلـعب في مـواجـهـات اإليــــــــاب ولو

الوقت مبكر في التقيم .
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