
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6081 Wednesday 4/7/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6081 االربعاء 20 من شوال 1439 هـ 4 من تموز (يوليو) 2018م

lÝU² « l uLK  ÂÒbI² UÐ U¼—«uA  q «uð  UŽUMB «

6

 UÞUAM « ÂU √ ¡«—b  ŸUL²ł≈ sC²% W uJ «

 UF U'« w  WOÐöD «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــبـارزة الـوطــني الـعـراقي غـادر بـغـداد صــبـاح يـوم أمس الــثالثـاء وفـد مــنـتـخب ا
ـتحـدي اإلعـاقة لـلـمـشاركـة بـبطـولـة كـاس العـالم الـتي تقـام في بـولـندا لـلـمدة من
الثـالث لغاية الـتاسع من تمـوز اجلاري. ويضم الـوفد العـراقي ثمانـية مبارزين هم
عـمـار هـادي ,زين الـعــابـدين غـيالن ,حـيــدر عـلي نـاصـر ,احـمــد صـبـحي ,عـلي
درب بارزات سحر صالح وصفا علي وا سعدي ,مصـطفى علي باإلضافة إلى ا

جمال حسن ,يرافقهم اثن من احلكام الدولي هما سعد محمد ورحيم فالح.
بـارزة قد استعـد للبطـولة من خالل إقامـة معسكـر تدريبي داخلي وكان منـتخب ا

أقيم في العاصمة العراقية بغداد للمدة من  23حزيران لغاية  2تموز.
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ــركــزيـة لــكـلــيـة عــقــد في الـقــاعـة ا
الصيـدلة بجامـعة الكوفـة االجتماع
ــــــدراء الــــــســـــــنــــــوي اخلـــــــاص 
ومــســـؤولي اقـــســام الـــنــشـــاطــات
الطالبـية في اجلـامعـات احلكـومية
والـكلـيـات االهلـية وبـحـضور مـدير
قسم النـشاطات الطالبـية في جهاز
اإلشـراف والتـقو الـعلـمي بوزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي
ؤمن  صرح بذلك الدكتور حسام ا
الــدكـتـور نـعــمـان اخلـزرجي رئـيس
الــــلــــجــــنــــة االعـالمــــيــــة في قــــسم
الـــنــشــاطـــات الــطالبـــيــة في وزارة
الـتـعـلـيم حــيث قـال بـان االجـتـمـاع
الــــذي عــــقـــد عــــلى مــــدار يــــومـــ
ثل عن متتـالي شـهد مشاركـة 
 34جـامعـة حكـومـية وكـليـة اهلـية
وتضـمن مناقـشة عـدة محاور مـنها
ــنــهــاج الــنــشــاطـات مـا يــتــعــلق 
نصرم  الطالبيـة للعام الـدراسي ا
وتشخيص اإليجابـيات والسلبيات
الئــمـة ومـحــاولـة وضع احلــلـول ا
لـغــرض جتـاوز بـعض الــسـلــبـيـات
ـاضي ـوسم ا الــتي رافـقت عـمـل ا
بــاالضــافــة الـى مــنــاقـــشــة مــحــور
اجلانب اإلداري والتنظيمي القسام
لف الـنشـاطات الـطالبيـة ومحـور ا
ـي فـــضـالً عن مــــنـــهـــاج الــــتـــقـــو
الـنـشـاطـات الطـالبـيـة ( الـريـاضـية
والـكـشــفـيـة والـفـنـيــة والـثـقـافـيـة )
قـبل إضـافة إلى لـلعـام الـدراسي ا
ـقتـرحات الـبنـاءة لتـطوير اإلراء وا
عــــمـل أقــــســـام الــــنــــشــــاطــــات في

اجلامعات الـعراقية وووضع خطط
الستكمال الهـيكلية اإلدارية لبعض
االقـسـام الـتي تعـاني من نـقص في
ــوارد هـــيــكــلـــتــهـــا اإلداريــة وفي ا
ــاديـة من جـانـبه أكـد الـبـشـريـة وا
ـؤمن مـديـر قسم الـدكـتـور حـسـام ا
الـــنــشــاطـــات الــطالبـــيــة في وزارة
التعليم على أهمـية مشاركة الطلبة

في النشـاطات الطالبـية سواء على
صـــعــيـــد الــوزارة أو الـــنــشـــاطــات
الداخـلـيـة لـلـجـامـعـة والـعمـل على
ـوارد الـبـشـريـة إدارة واســتـثـمـار ا
في كــــلـــيــــات وأقـــســـام اجلــــامـــعه
وتــشـكـيل جلـان لـتـعـويض الـنـقص
احلـــــــاصـل في بـــــــعض أقـــــــســــــام
الـنـشـاطـات الـطالبـيـة وتـعـويـضهم

من ذوي االخــتـصــاص من كــلــيـات
اجلــــــامــــــعه االخــــــرى فــــــضـالً عن
وتــشــكـيـل جلـان فــنــيـة وريــاضــيـة
وكـــشـــفـــيــــة وهـــذا يـــأتي من خالل
ـشتـرك وتبـادل اخلبرات التـعاون ا
فـيــمــا أكـد ـهــنــيــة  ــيــة وا األكــاد
ــؤمن عــلـى ضــرورة خــلق فــرص ا
ألسـتـثـمـار الـطـاقـات الشـبـابـيـة من

خالل تـفــعــيل دور أقــســام وشـعب
النشاطات في اجلـامعات والكليات
وعـمل الـورش الـنـوعـيـة والـنـدوات
وتــــبـــادل اخلــــبــــرة مع اجملــــتــــمع
وإشراك جميع العامل في دورات
تـطـويريـة اداريـة وتدريـبـية  فـيـما
ب انه سـيتـم عمل جلـان مخـتصة
لـتدقـيق الهـيكـليـة في هذه االقـسام

والــتــأكــيــد عــلى تـــنــســيق الــعــمل
اإلعـالمي مع الـــقــنـــاة اجلــامـــعــيــة
والــقــنـــاة الــعـــراقــيــة إضـــافــة إلى
الــقــنــوات احملــلــيــة وإرســال كــافـة
واقع الـنشـاطات إلى الـصـحافـة وا
اإللـكـتـرونـيـة وقـد خـرج االجـتـمـاع
بــــتـــوصــــيــــات ونـــتــــائج عــــدة من

اهمــــها:
ـعايـيـر الدولـية ووضع - اعـتمـاد ا
معايير محلية لتقيم األعمال الفنية
سرحية والسينمائية والكشفية. ا
- اعتـماد جلـان حتكـيمـية مـختصه
في مــخـتــلف اجملــاالت الــريـاضــيـة

والفنية و الكشفية
ـــشـــاركـــات  .- االنـــفـــتـــاح عــــلى ا
اخلـارجــيـة والــدورات الـتــأهـيــلـيـة
والتـطويـرية والـتي من شأنـها رفع
كــــفــــاءة الــــعـــامــــلــــ في أقــــســـام

النشاطات الطالبية .
.- ادراج الـــنــشـــاطــات الــداخـــلــيــة
لـلجـامعـات ضـمن التـقيـيم الوزاري
لـــــعــــمـل أقــــســـــام الـــــنــــشـــــاطــــات

الطالبـــــــية .
- الـتـأكـيـد علـى االلـتـزام بـالـقـانون
ـــــنــــافــــســــات الــــدولـي في حــــال ا

الرياضية. 
- ان يـتم دعـوة مـدراء االقـسـام إلى
اجـتـمـاع فـصـلي ولـيس سـنـوي من
أجل تـقـيـيم الــنـشـاطـات الـفـصـلـيـة
والــــتــــبــــاحث فـي اإليــــجــــابــــيـــات

والسلبيات التي رافقتها .
- تـشـكيل فـرق مـركزيـة فـنيـة وفرق
كـشـفــيـة في كل جــامـعه وكل كــلـيـة

الستثمار مواهب الطلبة.
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قررت محكمة جـنايات الرصافة أمس
الثالثـاء شـمول أعـضـاء احتاد الـكرة
ــال الـعـام ــتـهـمــ بـقـضــيـة هـدر ا ا
خالل خـــلـــيــجي  21 في الـــبـــحــرين

البحرين بالعفو العام.
وقال مـصـدر في تصـريح صـحفي إن
مـحـكـمـة جـنـايـات الـرصـافـة بـرئـاسة
الـقــاضي عـقــيل عـبـد الــزهـرة قـررت
تـهم شمـول أعضاء احتـاد الكـرة ا
ال العام خالل خليجي بقضية هدر ا
الــبــحـريـن بـالــعــفـو الــعــام بــعـد دفع
ـتمـثل بـفـرق الـعـمـلة ـالي ا الـضـرر ا

والبالغ 18 مليون دينار عراقي.
يـذكـر ان محـكـمـة جـنايـات الـرصـافة
سبق وأجـلت مـحاكـمة أعـضاء الـكرة
من  20 آيـــار إلى  30 أيــــار ومن ثم
إلى تـــــأريخ الـــــيــــوم  لـــــعــــدم ورود

الدعوى من محكمة التمييز.
ومـن جـــهــة اخـــرى جـــرت فـي قـــاعــة
ـؤتمـرات في احتـاد الـكـرة الـعراقي ا
قرعة دوري الـفئات الـعمريـة االشبال
والنـاشئـ جملـموعـة بغـداد للـموسم
ـــــمـــــتــــاز 2017 - 2018 لـــــفـــــرق ا

والدرجة االولى.

ــسـابـقـات الـسـادس وحـددت جلـنـة ا
عـــشــر من الـــشــهــر احلـــالي انــطالق
شـاركة عشرة فرق دوري االشبال و
مـن الــــــــدرجـــــــة االولـى وهـم كـل من
الـــصـــنـــاعـــة وبـــدر الــعـــراق وبالدي
هندسن والرصافة والع والفتح وا
والــصـلــيخ والــسـيــاحـة واجملــد امـا
ـمـتــاز هم الـطـلـبـة والـكـهـربـاء فـرق ا
والـــنـــفط واحلــســـ والـــصــنـــاعــات
وبغداد واجلوية والشرطة والزوراء.
فـيــمـا يـنــطـلق دوري الـنــاشـئـ يـوم
شـاركة العـشـرين من الشـهـر ذاته و
ـمــتـاز وهي كل من عـشــرة فـرق من ا
الطـلبـة والكـهربـاء والنـفط واحلس
والــصـــنـــاعـــات وبـــغـــداد واجلـــويــة
والــشـــرطــة والــزوراء واحلــدود أمــا
فـرق دوري الدرجـة االولى ضـمت 19
فــــريــــقــــا وهي كل مـن الــــســــيــــاحـــة
ـهــنـدسـ والـصــنـاعـة واالســكـان وا
والــــنــــصــــر والــــسـالم والــــصــــلــــيخ
واحلـسـيـنيـة والـيـات الـشـرطـة وبدع
ــــدني وبالدي الــــعــــراق والــــدفــــاع ا
والـــكــرخ واجملــد والــفـــتح واحلــريّــة
والـــعــــ واحلـــســــنـــ والــــشـــبـــاب

صافي وا

جانب احد اجتماعات االنشطة الطالبية في اجلامعات
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متاز مواجهات جديدة من اجل الهروب من قاع الئحة التدريب WNł«u∫ تشهد منافسات الدوري ا
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 تـستـكمـل اليـوم مبـاريات اجلـولة
ـمــتـاز  35من مــسـابــقـة الــدوري ا
بكـرة الـقـدم عـنـدما تـقـام مـبـارات
ــــلـــعب األولى فـي الـــعــــاصـــمــــة 
الــشــعب عــنــدمــا يـضــيف الــطالب
ـلـعب الـتـاجي الــنـجف واألخـرى 
بـــ الــكـــهـــربـــاء وزاخــو عـــلى ان
تنـطلق مـباريـات اجلولة  36األحد
الـقـادم إمـام تراجـع العـد الـتـنازلي
حـيـث ثالث جـوالت فــقط مـتــبـقــيـة
ـسـابـقـة بـشكـل كامل عـلى نهـايـة ا
وسط شعور مـختلف من فريق الى
اخــر في ظل مـا تـسـفـر عـنه االمـور
ـــــوسم فـي األخــــيـــــر وحـــــصــــاد ا
ـا قـبل جـولـتـ او مـا الـصـعب ر
قـــبل االخـــيـــرة لــكـن يـــبــقـى االمــر
ـرحب به من قـبل الفـرق الـباحـثة ا
نتظرة بعد فترة لعب عن النهاية ا
طــويـلــة لم تـكـن سـهــلـة إمــام الـكل
ـسابـقة الـقادمة في والتـطلع الى ا
ان تأتي عبـر تنظـيم واضح ومؤثر
وأهـميـة اخذ االمـور بجـدية بـعدما
كـثـر احلـديث وتـصـاعـد بـقـوة امام
ــــســــابــــقـــة احلــــالــــيـــة مــــشــــكل ا
وتـأثـيراتـهـا اخملـتـلـفـة عـلى الـفرق
والالعب ومن لهم عالقة بالدوري
الذي لم يلب طمـوحات الفرق التي
استـمرت تـعاني من واقـع التنـظيم
واألمـل في تـــــــــدارك األخـــــــــطــــــــاء
ـســابــقـة والــتــوجه نــحـو إقــامــة ا
ــقــبــلــة بــتــوقــيت أفــضل ووضع ا
بـطـولة ألـكـاس باالعـتـبار والـعودة
الى تــنــظـيــمــهــا واالهم ان حتـاور
ـسـابقـات الـفرق وأصـحاب جلـنة ا
اخلــــبـــرة واالســـتــــمـــاع الى االراء
اخملتلفة وأهمية استخالص العبر
ـثال بـبطـولـة الدوري ـوسم  من ا
ــمــتــاز الــشــهــر احلــالي عــلى ان ا
تـــخــضع بـــطــولـــة الــدرجــة االولى
لــســيــاقــات عـــمل اكــثــر وضــوحــا
واهـتـمـامــا من خالل اخـتـزال عـدد
الـفرق قـبل إخضـاعـها الى بـرنامج
عــمل يــزيـــد من شــانــهـــا ويــعــطي
األهمـيـة لـها كـمـا كـان احلال عـلـية
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 وعودة الى مبـاراتي اليـوم عندما
ـوقع الرابع يـستـقبل الـطالب في ا
وقف النجف 52 عشر 38خامس ا
في مــهـمــة صـعــبـة فـي ظل تـراجع
ــــــــوقع واالداء ـــــــســــــــتـــــــوى وا ا
وانتقادات األنصـار وتزايد معاناة
شاركة في جـميع مراحل الدوري ا
الـذي شـكل عـقــبـة بـوجه تـطـلـعـات
الـفـريق الـذي الزال يــواجه تـهـديـد
اقــرانـه وسط تــداعــيــات الــنــتــائج
اخملـيـبـة واخـرهـا خـسـارة الـزوراء
الــتـي زادت الــطـــ بــله حـــيــنـــمــا
تـراجع للـموقع احلـالي والعـمل ما
وسع الالعــبـ لــتــجـاوزه وعــبـور
مـــواقع احلـــدود الـــذي يـــكـــون قــد
واجــه اجلــــــــــــــويــــــــــــــة امـس وكـل
ــصــلــحـة الــتـرشــيــحــات تـنــصب 
الوصـيف ويأمل األنصـار ان يكون

ذلك حــافــزا لــتــحــقــيق الــنــتــيــجـة
ـطـلـوبة الـتـي قد تـؤمـن لهـم بـعد ا
اكـثـر من مـوقع مـتـقـدم مـا يـتـطـلب
اخـــذ االمـــور بــجـــديـــة وتـــوحـــيــد
الصفوف واللـعب بقوة وتركيز من
اجل قــطع خـطــوة مــهـمــة في هـذه
االوقـات احلــاسـمــة بـعـدمــا حتـمل
ـبـاريات بـصـعـوبـة لكن الـالعبـ ا
ـكـان االمـور االن يـتـتـعـدى تـغـيـر ا
ـرفوض من ـتـواجـدة به الـفـرق ا ا
انـصـاره واالمل في ان يــنـتـفـضـوا
لتحقيق الفوز احلادي عشر بعدما
تـدنية والسـلبية ضربت النـتائج ا
واخمليـبة في ظل اداء مـتدني الذي
استمر يعاني في غياب واضح في
اغــلب مـــبــاريــاته حــتى تــلك الــتي
جــــرت حتـت انــــظــــار جــــمــــهـــوره
والسـجل اخلاوي في كل شيء ولم
يــبــقى اال الــبــقــاء بــعــدمــا افــتــقـد
لــلــخــيــارات االخــرى لـكـن الـســعي
وقـع افضل من الـرابع عشـر الذي
كـاد ان يــشـكل تـهــديـدا لـلــبـقـاء لـو
ـؤخـرة بـحـال افضل ظـهـرت فـرق ا
من الذي تمر به في وضع اليحتاج
الى تعليق بعدما خسر الفريق 15
مـرة وفي هجـوم سـلبي  36وثالث
اسـوء دفـاع بـتـلـقي  52هـدفـا وفي
خـطـوط مفـكـكـة لم تـعـكس نـفـسـها
ــسـتـمــر لـلــمـدربـ رغـم الـتـغــيـر ا
ـــهــمــة وسط والـــكل فــشـــلــوا في ا
تـعـرض صـفـوف الــطالب لـلـضـغط
ـستـمر ما جـعلـها مـفكـكة وخارج ا
الـسيـطرة حـتى تـوقفت في الـكثـير
باريات وتراجع معدل النقاط من ا
والـــتــواجــد فـي مــكــان اليـــلــيق به
ـــســابـــقــة بـــهــدف عـــنــدمـــا دخل ا
الـــصــراع عـــلى الـــلــقب لـــكن االهم
شاركة ودروس اليوم الـتعلم مـن ا
ـتـكـررة سـواء من الـفرق اخلـيـبـة ا
الكـبيرة والـصغيرة قـبل ان يهاجم
من جــمــهـــوره في عــدة اوقــات من
ـــشـــاركـــة امــام تـــراجع مـــشــوار ا
حـظــوظ الـطالب لـكن ادارته تـرغب
حتـقـيق الـفــوز الـيـوم لـلـهـروب من
مـكـانــهم احلـالي فـي جتـاوز مـوقع
مــضـمـون لــكن الـرغــبـة كــبـيـرة في
حتـقـيق اكـثـر من ذلك في مـواجـهة
لـيـسـت سـهـلـة بـعــد عـودة الـنـجف
ــهـــة وإيــقــاف ـــســار الــنـــتــائـج ا
تداعـيات النـتائج بـعدما عـاد بفوز
جـيـد بتـغـلبه عـلى اجلـنوب بـثالثة
وقعه اخلامس اهداف قبل التقدم 
الـذي سـيـدافع عـنه بـقوة وتـمـشـية
االمـــــور حـــــتـى الـــــنـــــهـــــايـــــة النه
ـواسم األخيرة يعـداالفضل خالل ا
قبل ان يـقدم الـفريق موسـما مـهما
وتــــرى ادارتـه وجــــهــــازه الــــفــــني
يـتــوجب عــلى الالعـبــ مـواصــلـة
حتقـيق االنتـصارات في اخر ثالث
ـذكور ـركز ا مـبـاريات لـلـخروج بـا
والـتـخـلص من مالحـقـة الـكـهـربـاء
عـلى بـعـد نقـطـة مـا يدفع عـنـاصره
تـكـامل والـلعب الى تـقـد األداء ا
بالـطريقـة الناجـحة رغم انه أفضل
من أصحـاب األرض في الكـثير من

التـفـاصيـل ليس بـالـفـترة احلـالـية
بل فـي اغـلب فـتــرات الـدوري الـتي
قدم فـيـهـا اهل الـنـجف مـسـتـويات
واضحة في الفوز في  13مواجهة
وخــــامس اقــــوى هــــجــــوم ودفـــاع
ــبــاريــات مــقــبــول واالهــتــمــام بــا
ـتـبـقـيـة عـنـدمـا يـسـتـقبـل االمـانة ا
الدور مـا قبل االخيـر ثم يخرج الى
واجـهة نفـط ميسـان قبل الـعمـارة 
ان يـــحـــشـــد اجلــهـــود لـــتـــحــقـــيق
االنـتــصـار الـثــاني تـوالــيـا في ظل
عـنويـة اثر الـفوز ارتـفاع احلـالـة ا
على اجلنـوب واالستفادة من واقع
نـعكس سلبـا على مجمل الطالب ا
االمـور ومعـانـاة التـهـديف وضعف
الــدفــاع وإمـــام خــروج الى مــلــعب
الـسـمـاوة الـدور الـقـادم ومـواجـهة
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 ويــسـتــقـبـل الـكــهـربــاء زاخـو في
ـصــلـحـة أصـحـاب مـبـاراة تــظـهـر 
األرض الـــذين عــكـــســوا قـــدراتــهم
وتفوقهم والتـقدم للموقع السادس
مــنــذ بـدايــة الــدوري بــعــدمـا جنح
ـدرب األول بـاخـتـيـاراته لـالعـب ا
الــذين يــقـــدمــون مــســومــا مــهــمــا
األفـضل لـلـفــريق مـنـذ وصـوله الى
متازة والعمل ما بوسع الالعب ا
ــوسم احلـــالي خــامــســا النـــهــاء ا
وسط طموحات تـعزيزه في مباراة
الـيـوم الـتي تـظــهـر الى جـانـبه في
أفضلية واضحـة عندما بقي يشكل
طـــرفـــا قــويـــا حـــتى امـــام الـــفــرق
اجلــمــاهــيـــريــة عــنــدمــا ســيــنــهي
مـوسـمه في مواجـهـة الشـرطـة لكن
الــتـفـكـيــر الـيـوم في كـيــفـيـة عـبـور
زاخــــو رغم أفـــضـــلـــيــــته من خالل
الــفـــوارق الــتـي تــمـــنــحـه احلــسم
ــوقـعه الــسـهـل عـلى امـل الـعــودة 
اخلـــامـس عـــبـــر حتـــقــــيق الـــفـــوز
وبـانـتـظـار مـا يـقوم به الـطالب في
إيــقـــاف الــنـــجف حـــتى الــتـــعــادل
سـيــدعم تــقـدمه الـى مـا يــخـطط له
جهازه الفني في انهاء مهمة زاخو
بأفضل طريقة قبل ان يواجه فريق
ــوسم بـلــقـاء احلــسـ ويــخـتــتم ا

الشرطة
ـــدرب اخلــروج  كـل مــا يـــنـــشــده ا
قـدمة اذا مـا احسن بـأحد مـواقع ا
ذكورة ويظهر االمر في مباريـاته ا
وسم من قادر على حتقيق اجناز ا
ـبــاريـات وفي كل خالل دعـم اخـر ا
األحـوال ان الـفريق وبـفـضل عـطاء
الالعـبـ رد بقـوة وتـركيـز وبـشكل
واضح اقــــرانـه بـــعــــدمــــا جنــــحت
اإلدارة بـــــخـــــلق أجـــــواء الــــلـــــعب
ـــنـــافـــســـة ومـــتـــابـــعـــة االمــور وا
باستمرار لتجعل الفريق يسير في
كل األوقـــات بـــاهــتـــمـــام ويــتـــقــدم
بخطوات ثابـتة وتعامل بجدية مع
لعبه فرصة حتقيق االنـتصارات 
ـكـن الـقــول ان الـكــهـربــاء كـتب و
أسمة في تـاريخ الدوري في أفضل
مشاركة من السابقات اجملردة قبل
ان تـاتي مـحـاوالته الـنـاجـحـة عـبر

ثــقـة الالعــبــ الـتي تــعـززت عــبـر
جــــوالت الــــدوري كــــمــــا شــــهــــدت
ـــشــاركــة ظــهـــور اكــثــر من العب ا
قدموا مـا عليهم وكـانوا وراء تقدم
الــكـهــربـاء وخــروجــهـا عن الــعـمل
الـتـقــلـيـدي وإشـعــار ادارته بـقـوته
التي أسعدتها كثيرا عندما استمر
متقـدما اغلب االوقـات في الواجهة
واجهة وسم  والسعي الختتام ا
الـشـرطـة وازعاج جـمـهـوره احملبط
بــــعـــــد أكـــــثــــر مـن جــــانـــــبه زادت
التحديات بـوجه زاخو منذ الوهلة
ـنـافـسة األولى وخـرج عـن مـسـار ا
وتـطلعـات البـقاء مبـكرا النه افـتقد
للسيطرة على مباريات األرض ولم
يــشــعــر جـــمــهــوره فــيــهــا قــبل ان
يـقـاطعـوا مـباريـاته الـتي استـمرت
دون فــــائــــدة في وقـت انــــهــــار في
مواجـهات الذهـاب من دون فاعـلية
عـلى طـول وخـسر  19مـباراة وفي
اضــعف هـــجــوم ســجل 26وثــالث
اضــــعف دفــــاع ولم يـــعــــكس واقع
شاركة واشعار ادارته وجمهوره ا
بـالرضـا والـكل في زاخـو يشـعرون
ـخـاوف هــبـوط الـفــريق لـلـدرجـة
االولـى بعـد عـودة شـاقـة للـمـمـتازة
قــبل ان تـصــطــدم بـفــريق لم يــقـدر

على تـقد نفسه واسـتمر ضـعيفا
ومـعـبـرا القـرانه ولم يـستـفـيـد ولو
ـيـدان بـشـكل بـســيط من لـقـاءات ا
رغم حـــجـم جـــمــــهـــوره الـــذي دار
ظـــهــره حــتى في ضــيــافــة الــفــرق
اجلمـاهيريـة بعـدما تركت الـنتائج
الـــســـلـــبــيـــة أثـــارهـــا في نـــفــوس
وسم اجلـمهـور الـذي يـرى خالل ا
تــــراجع فـي األداء مــــتــــذيال اخــــر
ــواقع ويــحــضـــر لــتــرك مــوقــعه ا
بــعــدمــا تــغـــيــر كل شيء بــاجتــاه
ــــدربـــ الــــســـلـب رغم تـــعــــاقب ا
وأخرهم صالح راضي في محاولة
ـوسم الـذي يكـون قـدافتـقد انـقاذ ا
لــــكل وســــائل الـــلــــعب والــــبـــقـــاء
ـا لم والـتــحـضـيــر لـلـمــغـادرة ور
يـعـود بعـد في ظل الـتغـيـرات التي
ـسابـقـة في تقـليص قـد تـشهـدها ا
عـــدد فــرق الـــدوري كـــمـــا يـــجــري
احلديث بـسبب ارتـفاع عـدد الفرق
الغير منتجة ومشاركة المعنى لها
والن الـــكل يـــطـــالـب بـــدوري قــوي
تـرتـكـز عـلــيه الـكـرة احملـلـيـة الـتي
تـمــر بـوضع حــرج بـســبب ضـعف
الـدوري واالمر اليـقتـصر عـلى هذا
اجلــــانـب بل عـــــلى واقـع الــــفــــرق
شاركة ومحاوالت تـدارك مشاكـل ا

ورعــايـة فــرقــهــا وخــدمـة الــلــعــبـة
ـشـاكل واخلالفـات بـســبب تـراكم ا
وضعف الـبنى التـحتيـة حتى على
مسـتوى العـاصمة ومـشاكل اخرى
تـواجه الـفرق والـرياضـة الـعراقـية
امام إدارات التـفقه بـالعـمل والدفع
بهـا الى انـتـخـابـات تقـلـيـديـة التي
جتــــري بـــعــــيــــدا عن طـــمــــوحـــات
الـريـاضـي والتـمـتـلك رؤى الـعمل
الـريـاضي في فـتــرة الـتـطـور الـذي
يـشهـده الـعالم امـام قـانون االنـدية
الــصـــادر من ثــمـــانــيــنـــات الــقــرن
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 وكـتب الـصـنـاعـات اجنـازا مـهـما
ـشـاركــة األولى عـنــدمـا تـقـدم في ا
ـتوقع لـلـمـوقع التـاسع اثـر فـوزه ا
على فـريق احلسـ بهدفـ لواحد
في افتـتاح اجلـولة  35من الدوري
بــــعـــدمــــا قـــلـب تـــاخــــره الى فـــوز
واضـافـة اغـلى ثالث نـقـاط عـكست
لـتـاثـيـراتــهـا الـواضح عـلى مـوقف
الـــصــنـــاعـــات الــذي ســـار بـــشــكل
مـتـوازن وحقـق النـتـائج في اخـطر
وأصـــعب فــتـــرات الـــدوري ويــدفع
ؤخرة مباشرة بنفسه من مـواقع ا
لـلواجـهة ويـقدم نـفسه بـقوة وبات

ثـيـر لالهـتمـام في تـقد الـفـريق ا
مباربـات كبيـرة في فترات مخـتلفة
من الـدوري واكـد تـواجـده في هذه
الـفـترة الـتي اكـثر مـا تـعانـي منـها
الـفرق لـكن الـصنـاعـات قدم وضـعا
مختـلفا وواصل تـفاعله مع ظروف
الدوري وفي أوقـات اكثر مـا تشكو
ـالـية ـشـاكل ا منـهـا الـفـرق حيث ا
والـفـنيـة والنـفسـيـة وتدهـور اغلب
امـور الفرق لـكن الـصناعـات عكس
نــفــسه فـي مــشــاركـة جــيــدة حــيث
ضمـان الـبقـاء بـشـكل كبـيـر بـفضل
عــطـاء الالعــبـ وتــعـزيــز حـظـوظ
الــــفـــريق الــــذي اســـتـــغـل فـــرصـــة
شاركة االولى وجنح فـيها عندما ا
واصــلـوا الــعـمـل بـوضح من خالل
الـتــكــفل بــتـقــد مــبـاريــات قــويـة
وطــــريــــقـــة الــــلـــعـب عـــلـى حـــسب
ـدرب ــواجـهــات الــتي حــددهــا ا ا
الشاب عماد عودة الذي حقق قيمة
لــــلـــفـــريـق وجـــعـــلـه حتت انـــظـــار
راقب ووسائل االعالم من خالل ا
وجـــود الالعـــبـــ الـــشـــبـــاب وفي
أجـــواء لــعـب في بــطـــولــة لـم تــكن
ســـهـــلــة عـــنـــدمــا وجـــد الالعـــبــ
ــبــاريـات انــفــســهم حتت ضــغـط ا
التي عـبروا فـيهـا عن ثقـتهم والكل

يلعب من اجل الفريق واهم االمور
ـدرب مع الـفـريـق الذي اسـتـمـرار ا
مـر بـانــتـكـاسـات فـي الـبـدايـة ومـر
بـبـعـض األوقـات الـصـعـبــة لـكـنـهـا
ابقت عـلى قدرات عمـاد عودة الذي
جنح في بـقـيادة الـفريـق بعـد خلق
الــــفـــرص من خـالل الـــتـــعـــاون مع
الالعـــبــ واإلدارة الـــتي صـــبــرت
ـدرب والالعـبـ البل األكـثر عـلى ا
تـفهـمـا من غـيـرهـا من الـبـقـاء على
ــدرب الـذي حــقق مــوسـمـا نـفس ا
جــيــدا بـعــدمـا اظــهــر سـيــطـرة في
االوقــات الـصــعــبـة والــتــواجـد في
ــهـمــة وهــذا يــعـود ــواقع ا احــد ا
حلــالــة االنــســجــام والــتــعــامل مع
الــفـرصــة وظــهــار مــا يــقــدر عـلــيه
قـدمة مـنار طه في الالعبـ وفي ا
ـــتـــنــافـــســـ عــلى الـــوقــوف مع ا
صــدارة الـــهـــدافــ بـــعــدمـــا تــوج
بـاريات مـجهـوداته في دعم اكثـر ا
ــقــابل يــرى فــريق عــلـى الــطــرف ا
احلـس نـفسه مـهددا بـترك مـكانه
السـابع عشر مـن الديوانـية وحتى
كـربالء الــلـذين يـكـونـا قــدا الـتـقـيـا
ـطـلـوب امس والنه افـتـقـد لــلـعب ا
وواجه مـشـاكل النـتـائج والـتراجع
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اعلن االحتـاد الـعراقي أللـعـاب القـوى مـشاركـة مـنتـخب الـناشـئ فـي بطـولة
الي لالحتاد زيدون اخلفاجي في تصريح صحفي آسيا للعبة. وقال االم ا
ـؤهلة الى ان منتـخب الناشـئ غادر الى تـايالند لـلممـشاركة بـبطولـة اسيا ا
نـافـسـات سـتـقـام يومي قـبـلـة. واضـاف اخلـفـاجي ان ا ـبيـاد الـنـاشـئـ ا او
االربعـاء و اخلمـيس مـشيـرا الى ان وفد الـعـراق للـبطـولة يـضم سـبعـة العبي

بواقع أربعة ناشئ وثالث ناشئات.


