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نـقل رئيـس الوزراء الـدكتـور حـيدر الـعـبادي تـهـانيه الى الـبـطل صفـاء راشـد صاحب ذهـبيـة رفع االثـقال في
ناسبة االجناز العراقي الكبير الذي حتقق في تواجدة في اندونيسيا  آسياد انـدونيسيا والبعثة العراقية ا
ـبية حيدر حس علي من مدير جاكارتـا.جاء ذلك خالل االتصال الهاتفي الذي تلـقاه االم العام للجنة االو
ميز الـذي حققه بـطلنـا راشد وقهره احلـديد وتفـوقه على ابطال كتب االعالمي لـرئيس الوزراء بـعد الفـوز ا ا

العالم من كوريا اجلنوبية وكوريا الشمالية.
بيـة ان العبـادي هنـأ الشعب الـعراقي واالوسـاط الرياضـية بهـذا االجناز الذي وقال االم الـعام للـجنـة االو
ـقـامة في ـيدالـيـة الـذهـبـيـة في دورة االلعـاب االسـيـويـة ا حـقـقه الـربـاع الـعـراقي صـفاء راشـد بـعـد فـوزه بـا

اندونيسيا.
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 81 كغم في اليوم التالي وسبق حملمود
رضا ان حصل على برونـزية بطولة اسيا
في إيـران  2017 ومــجــتــبى احــمــد عـلى

ذهـبــيـة الــعــرب وان لـعــبـة الــكـوراش 
ادخــالـــهــا ألول مـــرة في دورات االلـــعــاب

االسيوية..
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وكان الرباع البطل صـفاء راشد قد افتتح
ــلـونـة في رصــيـد الــعـراق من االوســمـة ا
قـامة حـاليا في دورة االلعـاب االسيـوية ا
بـانغ بأنـدونـيسـيا مـدينـتي جـاكارتـا وبـا
بـعــد ان احـرز الــوسـام الــذهـبي بــجـدارة
واستحقاق كبيرين في منافسات وزن 85
كــــغـم بــــعــــدمـــــا ســــجل   361 كـــــغم في
اجملـــمــــوع حـــيـث حـــقق  159 كــــغم في
اخلــطف و 202كــغم في الـــنــتــر لــيــحــرز
الــوسـام الــذهـبي االول لــلـعـراق في دورة
االلـعــاب االسـيــويــة وحل ثـانــيـا الــربـاع
الـكـوري اجلنـوبي جـانك بـون هـانك الذي
جمع  360 كـغم بـعدمـا تـعـرض لإلصـابة
في احملــاولــة االخـيــرة لــيــحــقق الــوسـام
ــنـافـسـات وحــصل الـربـاع الــفـضي في ا
الكـوري الشمـالي جون ميـونك سون على
الوسام النحاسي بعد ان جمع  348كغم.
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يـواصل االحتـاد الـعـراقـي لـلـجـوجـيـتـسو
والسامـبو والكـوراش حتضيـراته لدخول
منافسات دورة االلعاب االسـيوية الثامنة
عــشـرة مـن خالل الــتـركــيــز عــلى لــعــبـتي
الـسامـبو والـكوارش بـعد خـروج منـتخب

اجلوجستو من ميدان السباق.
ــــنــــتـــــخب الـــــعــــراقي واوضح مـــــدرب ا
لــلــجــوجــسـتــو ثــائــر جــواد ان مــنـتــخب
الـكــوراش أنــهي مـعــسـكــرا تــدريـبــيـا في
لبنان امتد لـثالث يوما وتضمن وحدات
تـدريـبـيـة مـكـثـفـة من اجل رفـع امـكـانـيات
الـالعــبـــ وايـــصـــالـــهم الى اجلـــاهـــزيــة
ـطــلـوبـة قــبل وصـولــهم الى الـعــاصـمـة ا
االنــدونــيــســيــة جــاكــاراتــا مــضــيــفـا ان
االجـتمـاع الفـني للـعبـة الكـوراش سيـعقد
اليوم االثن وسيتم خالله تثبيت اسماء

الالعب وارقامهم واوزانهم.
نتخب يواصل تدريباته وتابع جواد ان ا
في قاعـة التـدريبـات في اجملمع الـرياضي
الـرئـيسي وسـيـبـدأ العبـنـا محـمـود رضا
نــــزاالتـه في وزن الــــثــــقــــيل يــــوم  28آب
اجلـاري وزمـيــله مـجـتـبى احـمـد في وزن

تــوركــبـاي مــيــرالن. وقـال رئــيس االحتـاد
ركـزي للمالكمـة علي تكليف ان العراقي ا
ـتلكـها الالعـب كـبيرة عـنويـات التي  ا
جـدا ونـحن مــتـفــائـلـون خــيـرا في احـراز
مراكز متقدمـة في دورة االلعاب االسيوية
من خالل الـــرهــان عــلى العــبـــيــنــا الــذين
ـلـونة في مـشـاركات يـدالـيات ا احـرزوا ا
ســابــقــة.واوضح تــكــلــيف ان اخلــطــوات
احلـقـيـقـيـة الـتي اتـخـذهـا اجلـهـاز الـفـني
الكــمـة كــانت مــهـمــة جـدا من ـنــتــخب ا
خـالل الـــدخــول فـي مـــعـــســكـــر تـــدريـــبي
خارجي في عاصمة آذربـيجان باكو حتت
ـــدربــ ســـامي عــبــد الـــعــزيــز أشــراف ا
ورســول جــبــر و اخــتــيــار  4مالكـم
للـمشـاركة في نـزاالت االسيـاد وهم حسن
علي ناصر في وزن  49 كغم وجعـفر عبد
الــرضــا لـوزن  56 كــغــــم وعــمــار جــبــار
لـوزن  60 كــغـم وكــرار كــــــاظم ســهم في
وزن  64 كــــغـم.واشــــاد رئـــــيس االحتــــاد
ركـزي لـلمـالكمـة بـدعم اللـجـنة الـعـراقي ا
ــــبــــيـــة مـن خالل تــــوفــــيــــر جـــمــــيع االو
ـسـتـلـزمـات الـضروريـة الـتي يـحـتـاجـها ا
الك الــتـدريــبي والالعـبـ وان الــبـدايـة ا
مشجعة ونحتاج الى التوفيق حتى نصل

الـــفـــنـي واالداري وأن االحتـــاد وضع كل
نـافـسات ودقق كل اجلـداول اخلاصـة بـا
نافسات. التفاصيل التي تضمن جناح ا

نافسات دلسوز تودع ا
خــرجت الـــعــداءة دلــســوز عـــبــد جنم من
تصفيات سباق  100متر حواجز بعد ان
ركز الـ 13من ب  15مشاركة حلت في ا
وقـطــعت داسـوز مــسـافــة الـسـبــاق بـزمن
ـركز االول قدره  1490ثـانيـة واحـرزت ا
في الـتصـفيـات الكوريـة اجلنـوبيـة جونك
هيليم بزمن قدره  1317ثانية وجاءت في
يـليا ـركز الـثاني االنـدونيـسيـة نوفـا ا ا
ـركز بـزمن قدره  43?13ثـانيـة وحـلت بـا
الــثـالث الـيـابـانــيـة أوكي مـاسـومي بـزمن

قدره  1348ثانية.
ـالي الحتـاد الـعـاب الـقـوى وقـال االمــ ا
الـدكـتـور زيـدون جـواد ان الـسـبـاق تـاخـر
لنحو  45دقيقـة جراء عطل جهـاز الفوتو
ـا أثـر عـلى نفـسـيـة الالعـبـة التي فـنش 
ــكن ان تـقـدم افــضل من هـذا الـرقم كـان 
والسـيـمـا انـهـا سـبق وان قـطـعـت مـسـافة

السباق بزمن قدره   1457ثانية.
ويشـارك الـعراق بـ 12فـعالـيـة في عروس
اذ يــتــبــارى اربـعــة عــدائــ في االلــعــاب
سـبـاق  x400 4مـتـر وهـم جـسـام مـحـمـد
وطه حـسـ واحـمـد فـاضل ويـاسـر عـلي
وفي فـعـالـيـة  110مـتـر حـواجـز يـتـواجـد
مـتـر الــريـاضـي مـحــمـد ســعـد وفي  800 
ايـهـاب جـبـار وفي الـوثب الـعـالـي حـس
فالح الــــذي غــــادر الــــســــبــــاق وفي رمي
الـقرص مـصـطـفى كاظم وفي  1500مـتر
عدنـان طعيس وفي  100 متر و 200متر
احـمـد عـصـام والـعـداءة دانـة حـسـ في
فـعـالـيتي  100و 200 مـتر ودلـسـوز عـبد
جنم في  100مـتـر حــواجـز الـتي خـرجت
من الـتـصـفـيـات ومـر عـبـد احلـمـيـد في

الوثب العالي.
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الكـمـان جـعـفـر عـبـد الـرضــــا في تـأهـل ا
وزن  56  كـــغم وكــرار كـــاظم في وزن 64
ـالكـمـة كـغم الى الـدور الـ 16في لــعـبـة ا
الكم بــعـد فــوزهـمـا عــلى الـتــوالي عـلى ا
الــفـلــبـيــني فـرنــانـديــز مـاريــو بـالــضـربـة
الكم التـركـمانـسـتاني الـقاضـيـة وعـلى ا

محميت بيرداباييف بنتيجة . 5-0
وســيـواجه كـرار كـاظم الــيـوم االثـنـ في
الدور الـ 16مالكم فـيـتـنـام فان جـونك في
قـاعـة جي اكس بـو فـيمـا سـيـقـابل زمـيله
جـعــفـر عــبـد الــرضـا مالكم طــاجـكــسـتـان
الكم حــسـ فــوكــيـهــدوف آسـرور امــا ا
عــلي نــاصـر في وزن  49 كــغم فــســيــبـدأ
خـــطـــوته االولى مـن الــدور الـ 16الـــيــوم
االثن بلقاء يجمعه مع مالكم قيرغستان

s Š wB  –  Uðd² Uł

w{U¹d « ÂöŽû  w «dF « œU%ô« b u

تــتــواصل لــلــيــوم الــثــالث عــلى الــتــوالي
مـنـافـســات ريـاضـة ألـعــاب الـقـوى بـدورة
األلـعـاب اآلسـيــويـة الـثـامـنــة عـشـرة الـتي
بيانغ حتى الثاني حتتضنها جاكرتـا وبا
ـقــبل وذلك عـلى مـلـعب من شــهـر ايـلـول ا
يلورا بونغ كارنو بالعاصمة االندونيسية

الذي احتضن حفل االفتتاح.
ـــالـي لالحتـــاد الــــعـــراقي وأكــــد االمـــ ا
ـنـتـخب الـدكـتور لاللـعـاب الـقـوى اداري ا
زيــدون جـواد ان الـيـوم االثـنــ سـيـشـهـد
مشـاركة الـعداء محـمد سعـد في تصـفيات
ســبـاق  110مــتــر مــوانع رجــال والــعـداء
ايهاب جبار في تصفيات سباق  800متر
رجال وفي حـال تأهـله فسـيخـوض مساء
الــيــوم االثـنــ نــصف نــهـائي  800مــتـر

رجال.
وأضـــاف جــــواد أن الالعـــبــــ خـــاضـــوا
سلسلة من التحضيرات احمللية فضال عن
ـعسـكرات اخلـارجيـة لغـرض االستـعداد ا
خلـوض احلـدث الـقـاري ونـأمل ان تـكـون
يزة تعزز ذهبية البطل صفاء احلصيلة 
راشد في لعـبة رفع االثقـال وثقتنـا كبيرة
بالعبـينـا في حتقـيق نتـائج ايجـابيـة بعد
ان عـمل احتـاد الـعـاب القـوى عـلى تـوفـير
االعــداد اجلــيــد بــالــتــعــاون مع الــلــجــنــة
ـبيـة التي وفـرت مـعسـكرات تـدريبـية االو

خارجية.
ـــالي لالحتــــاد الـــعـــراقي وبـــ االمــــ ا
لاللعاب القوى ان االحتاد االسيوي للعبة
شارك سيقيم دورة تطويرية للمدرب ا
في دورة االلعاب االسيوية الثامنة عشرة
دربـ رعد عبد اذ سيشـارك من العراق ا
الـــله وجـــبــار قـــاسم وهــانـي عــبـــد ولــيــد
ويــوسف عــبــد الــرحـمـن مــشـيــرا الى ان
الدورة ستتضمن دروسا في التعرف على
مصادر القوة واسباب وصول الرياضي
ي امــــثـــال الى االجنــــاز الـــعــــالي الــــعــــا
الرياضـي القطـري معتـز برشم فضال عن

الرياضي االبطال عن قارة آسيا.
واوضح انه سـيـتـم ايـضـا تـنـاول الـتـطور
الكبـير احلاصل في الـقارة االسيـوية على
مستوى البـطوالت والدورات واالقام التي
وصل اليـها الـرياضـي ومـناقـشة االمور
الــتي تــســهـم في تــطــور ريــاضــة عــروس

االلعاب.
الى ذلك ثـــمن رئـــيس االحتــاد اآلســـيــوي
أللـعــاب الـقــوى دحالن جـمــعـان الــقـطـري
شاركـة الكبيرة فـي مسابقات اجلنسـية ا
أم األلـعاب مـؤكـدا ان االحتاد سـيـبذل كل
ـــشـــاركــة اجلـــهـــود من أجل أن حتـــظـى ا
ـنظـم والـطاقم بـاهتـمام كـبيـر من قبل ا
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سابقة قعده في ا عاد فريق اربيل 
متـازة بكرة الـقدم إثر تـغلبه على ا
دني بأربعة أهداف نظيفة الدفاع ا
في   اخـر لقـاءات اجملمـوعة األولى
ـــــؤهـل من دوري ضــــــمن الــــــدور ا
الــدرجـة االولى واخـتـتـام الـبـطـولـة
الـتي تـظـهـر احلـاجـة إلعـادة الـنـظر
بـتنـظـيم الـيـتـهـا ووضع تـعـلـيـمات
جـــديـــدة والئــحـــة واســـلـــوب عــمل
أفضل من الذي انتهت عنده االمور
بــصــعــود فـــريــقــا الـــكــرخ واربــيل
وضوع في عدد وسنمر عـلى هذا ا
الـغـد وطـرح مـقــتـرحـنـا امـام جلـنـة
سابقات على امل جتاوز سياقات ا

تنظيمها احلالية.
 وكــان اربـيل قــد انــهى  مــبــاريـاته
متـصدرا لـلمـجموعـة رافعـا رصيده
الى  11نـــقـــطـــة  مـــحـــقـــقـــا هـــدف
ـشـاركـة الــتي بـقي يـبــحث عـنـهـا ا
بـعـد موسم صـعب مـر عـلى الـفريق
وجــمـــهــوره  قــبل ان يـــخــرج الــكل
بــفـــرحــة كــبـــيــرة  بــفـــضل جــهــود
عــــنــــاصــــره وعــــمل  اإلدارة الــــتي
ـهـمة رغم الـتـحـديات جنـحت في  ا
الــــكــــبــــيـــرة  فـي تـــدبــــيــــر األمـــور
والـسيـطـرة عـلـيـهـا بـعـدمـا اتـخذت
ـطلـوبة  وذلك بـتنـظيم اإلجراءات ا
مباريـات اجملموعـة االولى والتكفل
ــصــاريــفـــهــا  من حــيث تــنــقالت
ومـبـيت الـفـرق في خـطـوة   حـقـقت
نــاجـحــا  سـريــعـا  والــتــخـلص من
الــبـقــاء في الـدرجــة االولى وتـدارك
عروفة هـمة  وا غياب احـد الفرق ا
مـــحــلـــيـــا وأســـيــويـــا  عن احملـــفل
الكروي بسـرعة بعدما اسـتمر يقدم
نفـسه كـبطل لـلدوري الـعراقي أربع
مــرات في غــضـون عــقــد من الـوقت
والـوصـول مـرتـ لــنـهـائي بـطـولـة
راقـب االحتاد االسـيوي   ويـرى ا
ـــمــتــازة عـــودة اربــيـل لــلـــدرجــة  ا
ـــــــهـم  اذا لـم يـــــــكن بـــــــالـــــــشيء ا
الـضــروري في ان تـتــواجـد الــفـرق
ـســابـقـة الــتي يـعـول الـقــويـة في ا
عـلـيـهـا  في تـطـويـر الـكـرة احملـلـية
في  ظـل اخلـبــرة الــتي تــمــتــلــكــهـا
االدارة من خالل تــواجـد الـفـرق في
الــلــعب لــفــتــرة طــويــلــة بــالــدوري
ــمــتـاز امــتــدت  من مـوسم 1991 ا
بـعـدمــا حـقق الـعــبـور من  الـدرجـة
الـثـانيـة الى األولى أنـذاك واسـتـمر
وشــارك فـي الــكــثـــيــر من اإلحــداث

ناد متـكامل  من حيث وجـود البنى
ـدرج ـلـعب ا ـثـلــة بـا الـتـحــتـيـة  
ضمـن  موافقـة الفـيفـا في استـقبال
ـبــاريــات الــدولـيــة كــمـا واقــامــة  ا
ــتــلك جــمــهــورا واســعــا  وادارة
تـــديـــر األمــــور من فـــتــــرة لـــيـــست

بالقصيرة.
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وكان الفـريق قد لعب فـي اجملموعة
االولى الــتـي ضــمت فـــرق الــقــاسم
ـوصل ـدني وصـلـيخ وا والـدفــاع ا
ومــيـســان  ولـعب مــبــاريـاته بــقـوة
وتــركــيــز رغـم  ابــعــاد مــدربه عــلي
وهـاب  بعـد فتـرة  عمل  امـتدت من
فــتـرة اإلعــداد  قــبل إبـعــاده بــقـرار
ـــبــتـــغــاه ـــر اربـــيل  جــمـــاعي  و
ــوعــد في الـرابع وسـيــكــون عـلى ا
قبل بـعدما اكمل عشـر من الشهـر ا
عقـد الفرق العـشرين  التـي ستلعب
قـبل  ويـأمل جمـهوره ـوسم ا في ا
ان يـعود الـفريق بـقوة لـلمـنافـسات
وسم الذي ويكون قد استفاد  من ا
ـــظــالــيم قــبل ان قــضــاه  بــدوري ا
تـشفع  لـه عمـليـة تنـظـيم اجملمـوعة
ـهـمة ـديـنـة  من انقـاذ ا في نـفس ا
فـيـمـا يـنتـظـر ان يـواجه الـكرخ  في
قبل لـتسميـة بطل الدرجة اللقـاء  ا

االولى مباريات اربيل.
 وكــان اربـيل قـد اسـتــهل مـبـاريـاته
بالـفوز على فـريق صلـيخ بهدف ثم
ــوصل   كــمــا تـــعــادل ســلــبــا مـع ا
تـعـادل بـهـدف مع فـريق الـقـاسم ثم
اسـتـفـاد من قـرار االحتـاد بـاعـتـبـار
فـــريق مــيــســان خـــاســرا   بــثالثــة
ـبـاراة أهــداف إثـر انــسـحـابـه من ا
ــــذكـــورة الـــتـي شـــهـــدت احـــداث ا
ــكن ان تــنــتـهـي فـقط مــؤسـفــة ال 
بـتحـديـد النـتيـجـة بل يحب ان تـمر
على كل من تسبب في تلك االحداث

الغير مسوغة إطالقا.
وانــتــقل لــلــمــبـاراة الــنــهــائــيـة في
ـهــمـة ــدني   ا مــواجـهــة الـدفــاع ا
الــــتي عـــنــــدهــــا حـــســــمت االمـــور
ـرشح للـعب في الدوري وتسـمـية ا
مـتاز   الفرصـة التي كانـت قائمة ا
ـدني وكـذلك الـقـاسم امـام الـدفـاع ا
قـــــبل ان  يــــذهـب االجنــــاز الربــــيل
الـذي اخـتـلف عن الـكرخ فـي  حسم
ــهــمـة بــشــكل أفــضل وأســهل من ا
اربيل الذي كـاد ان يخرج من دائرة
الـصـراع احلـقـيقي   حـتى الـلـحـظة
ـسـتوى األخـيـرة قـبـل ان يـظـهـر بـا
دني نتظر والتغلب على الدفاع ا ا
 بـــأربــــعــــة أهـــداف دون رد   حتت
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طغى االجنـاز الذي حققـه الرباع العـراقي صفاء راشد  عـلى االخبار الواردة من
العـاصمة االنـدونيـسية (جـاكارتـا ) والتي تتـواصل فيـها منـافسـات دورة االلعاب
االسيـوية  خـصوصا فـي اوساط مواقع الـتواصل االجـتمـاعي فلـفت هذا االجناز
هتـم بـالشـان الرياضي الـعراقي اذ ابـرزوا مقـاطع فيـديوية حتى من بـ غيـر ا
ـيدالـيته الـذهبيـة وسط  فواصل من ـذكور  تتـحدث عن  احـراز الرباع الـعراقي ا
نـافسات واحـراز  شبه دائـمي لالوسمة من جـانب منـتخبـات والعبي دول شرق ا
كـنها مـن تسيـد منصات اسيا  الـتي باتت تـولي االلعاب الـفردية اهـتمامـا الفتا 
نـتخـبات الـعربـية تـتابع وتـتفـرج فحـسب دون ان يكـون لها الـتتـويج بيـنمـا بقـيت ا
يداليات التي اصبحت تعانق  اعناق العبي هذه نصـيب من  التتويج باالوسمة وا
ـتواضـعة مـنهـا والتي تـفتـقر خلـطط ريـاضيـة قد تـناهـز ما هو الـدول خصـوصا ا
تابعة موجـود في دول اخرى حتظى الرياضـة فيها بنـصيب وافر من االهتمـام وا
واقع بتلك الدول مقارنة العب والقاعات الرياضية حيزا كبيرا من تلك ا وحتتل ا

ا موجود في دول اخرى ..
قـامة حـاليا مـن دورة االلعاب االسـيويـة نصـيبا من حقيـقة لـقد شـكلت الـنسخـة ا
ـا حـققـته منـتخـبات ـفـاجاة  خـصوصـا في ميـدان لـعبـة كرة الـقدم  االنـدهاش وا
مغـمورة من شرق القـارة من نتائج الفـتة عكـست تطورا ليس مـرهون بهـذه الفترة
نـتـخـبـات لالعداد فـحـسب بل ابـرزت عـمال جـادا من جانـب القـائـمـ عـلى تلـك ا
ـتابـعة الـدؤوبة لـلخـروج من عنق الـنتـائج الهـزيلـة واخمليـبة الـتي كانت ـستـمر وا ا
ـنـتـخـبات من تـمنـى بهـا تـلك الـفـرق  واليـكم جـانـبـا من الـنتـائج اخلـاصـة  بـهذه ا
خالل ما حـقـقته في دور اجملـموعـات من مـسابـقـة كرة الـقدم حـيث جنـحت بعض
نـتـخبـات بحـجـز تذكـرتهـا لـلتـاهل للـدور الـتالي مـتـفوقـة على مـنـتخـبات من تـلك ا
سابقـة بل اثارت نتائجها اكثر ناسب في هذه ا ـهم وا ظهر ا عريقـة  لم تظهر با
من عالمة اسـتفهـام نظرا لـلكم الـكبيـر من االهداف التي زارت شـباكهـا فمن كان
نتخب البحريني  او يتفوق ثال ان تتعادل قيرغستنان  مع ا يصدق عـلى سبيل ا
ـاليـزي بـهدفـ على مـنـتخب كـوريـا اجلنـوبيـة  في حـ حقـقت فـيتـنام ـنتـخب ا ا
نتيـجة الفتة بتحقـيقها الفوز على الـكومبيوتر اليابـاني بهدف وحيد  وكذلك احلال
ـنـتـخب مع مـنـتـخب بـنـغالديش الـذي حـقق ايــضـا نـتـيـجـة مـفـاجـاة بـفـوزه عـلى ا
نتـخب االوزبكي بسداسيـة نظيفة القطـري  والذي مني بخـسارة قاسية عـلى يد ا
ـنـتخب نـار نـتـيجـة اقـرب للـدهـشـة حيـنـمـا فاز عـلى ا في حـ حقـق منـتـخب مـا
االيراني بهـدف دون مقـابل اما منـتخب كـوريا للشـماليـة فقد حـقق الفوز بـثالثية
على مـنتخب السعودية  الذي تاهل للدور التالي وكان اقرب للخروج حينما انهار
 في الدقـائق العشر االخيرة وتعرضت شـباكه لثالثة اهداف من اجلانب الصيني
نتخب الـسعودي كان قـد سجل اربعة اهداف الذي انـتفض على خسـارته لكن  ا
نتخب االماراتي كثيرا ليحقق االهم ويتاهل للدور الربع النهائي  في ح عانى ا
ـضيف  الذي ـنتخب ا قبل ان تـبتسم ركالت احلظ الـترجيـحية له وتـعبس بوجه ا
بـاراة في لم يـيـاس وحـقق هـدف الـتـعـادل الـثـاني في الـدقـائق الـقـاتـلـة  لتـذهـب ا

نهايتها لركالت الترجيح ..
اسئلـة كثـيرة اثارتـها منـافسـات دورة االلعاب االسـيوية خـصوصـا بشان الـتطور
ـا اسـهمت بـهذا الـتـطور مـنافـسات نـتـخبـات الكـروية  ور الالفت الـذي حـققـته ا
كاس الـتحدي الـتي يحـرص على اقـامتـها االحتـاد االسيـوي  لتـكون تـلك البـطولة
ــراكـز االولى لــهــذه الـبــطــولـة في ــنــتـخــبــات الـتي حتــظى بــا ــشــاركـة ا مــنــفـذا 
تمـثل ببطـولة كاس اال االسـيوية  والـتي لم تبرز من خالل االستـحقاق االبـرز ا
ـنـتـخـبـات الـتي افـرزتـهـا بـطـولـة ـكن ان حتـقـقه تـلك ا بـطـوالتـهـا اي تـمـيـز الفت 
ـكن ان حتــقـقـهـا الــتـحـدي االسـيــويـة  سـواء من خـالل الـنـتـائج الــكـبـيــرة الـتي 
كن ان ـنـتـخـبات الـعـريـقـة  من خالل االهـداف الكـثـيـرة الـتي  ا
رمى اغلب منتخبات شرق القارة وتبدو في اغلب تسجلها 
ـبـاريـات جـوالت تدريـبـيـة لـلـمـنـتـخـبات االحـيـان مـثل تـلك ا
ـسـابـقة الـكـرويـة  مـحـطة ا سـتـكـون ا الـعـريـقـة  ولكـن ر
ـنـتخـبـات االسـيـوية وقـدرتـهـا على اولى لـتـغـيـر مقـدرات ا
ـكن ان تـشـهـده مـسـتـويـاتـها الـتـعـبـيـر عـلى تـطـور الفت 

على اقل تقدير ..

U ∫ جانب من منافسات دورة االلعاب االسيوية في اندونسيا UM

الـكـروية  ومـتـوقع ان يعـزز الـفريق
من  سجل مباريات الدوري    كونه
سـيـعتـمـد على العـبـ اكفـاء سـيتم
انتدابهم الفترة القادمة  الن األمور
تـعتـمد وتـنـحصـر على من يـقدر ان
ـهـمـة الـتي ال تـظـهـر سـهله يـخـدم ا
امام الفـوارق الكبيـرة ب ان تلعب
مـتازة  وكـما في الدرجـة االدنى وا
ـالـيـة   قـد يـبــدو ان  واقع األمـور ا
تـغـيــر وهـذا مـهم جــدا ان يـتـجـاوز
شاركة  الذي عانى اصعب حاجز ا
مــــنه الـــفـــريق لــــعـــدة مـــواسم دفع
فاتـورة الهبـوط للـدرجة االولى قبل
وقف ان تـتمـكن اإلدارة من انـقـاذ ا
ــــنـــاسـب  وحتـــقــــيق فـي الــــوقت ا
اجنـــاز مــهـم الن الــبـــقــاء والـــلــعب
ـظالـيم المعـنى له  قبل ان بدوري ا
ــذكــورة حــالــة تــعــكـس اجلــهــود ا
االنــسـجــام بـ كل اإلطــراف  الـتي
وقف قـادة لـلـحالـة   الـتي انـتـهى ا
الذي اسعـد جمهـوره الذي يأمل ان
تـــتـــدارك اإلدارة كـل الـــتـــفــــاصـــيل
ــشــاركـة واألخــطــاء الــتي رافــقت ا
األخـــيـــرة قـــبـل الـــهـــبـــوط  والـــتي
تــسـبــبت بـتــراجـعـه   البل بـغــيـاب
الـفريق الـذي عـاد بسـرعـة ومهم ان
ـمـتـازة  ضمن يـكـون  بـ  الفـرق ا

متاز فريق اربيل يستعد للدخول في اجواء ا
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أنـظـار جـمـهوره الـقـلـيل الـذي تابع
ـــدرب  لـــكـــنه ـــبـــاراة ومـن دون ا ا
ـطلـوب وأكثر وانـهاء حـقبة حقق ا
التـواجد في الـدرجة االدنى ويـعود
لـلـواجــهـة مـرة أخـرى فـي مـهـمـة ال
تـبدو سـهـلـة  امـام تـامـ تـشـكـيـلة
ـشـاركة الـفـريق الـتي تنـسـجم مع ا
ـقـبـلـة  الـتي تـدرك اإلدارة أهـمـيـة ا
االعــتـمــاد عــلى مـجــمــوعـة العــبـ
قـادرة عـلى تــمـثـيـلـه كـمـا يـجب الن
ـقبلة صعـبة جدا  وحتتاج همة ا ا
الـى الـصـبــر واخلـبــرة وتـعـاون كل
اإلطراف مـع إدارة النـادي واجد ان
ــــــدني تــــــقــــــوم ادارة الــــــدفـــــــاع ا
الــتـخــصص في االلــعــاب الـفــرديـة
ألنـهـا مـنـتـجـة اكـثـر من فـريـق  كرة
كن احلصول على سمعة القدم  و
افــضل من ابــقــاء عــلـى كــرة الــقـدم
الــتي لـألسف  لم تــتـــمــكن االنــديــة
احلديثة من جتاوزها والتوجه الى
الـتـخـصص الذي يـفـتـرض ان تـلزم
بية االندية احلديثة به اللجنة االو
التي تظهر عجزها من  اليوم االول
اذا ما اتخذت من كرة لقدم العنوان

شكلة. االول ألنشطتها هنا ا
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اخلــــلـل في عــــمـل في ادارة اربــــيل
افـتــقـادهـا لـلــتـدبـيـر الـفــني بـعـدمـا
اعــتــمــدت عـــلى العــبــ من خــارج
ديـنة منـذ ان صعد الـفريق ولعب ا
ـمـتـازة حـتـى اسـتـقـطب أكـبـر في ا
ــنـتــخب الــوطـني عـدد من العــبي ا
مـــا كـــلــــفه مـــبــــالغ عـــالــــيـــة الـــتي
ــالــيــة الــتي اصــطــدمـت بــاألزمــة ا
واجـهت الـفريق الـتي يـبـدو لم يكن
ر مستعـدا للتعامل مـعها قبل ان 
فـي تــــفـــاصــــيـل كـــان عــــلى اإلدارة
واجلــمــهــور في تــداركــهــا عــنــدمــا
ـوسم انـســحب من الـبــطـولــة في ا
قـبل االخــيـر في قــرار غـيــر مـسـوغ
حتت أي تفسير كان بعد فترة لعب
شـــهـــدت ظــــهـــوره بـــشــــكل واضح

ومنافس يحسب له.
 مــــهم جــــدا  ان يـــتـــعــــلم من درس
ــر والـصــعب في الــدرجـة الـلــعب ا
األولى   حــتى غــاب بــ األنــصــار
أنـــفـــســـهـم  ألنه ال يـــســـتـــهـــويـــهم
ـظـاليم مـشـاهـدته الـلـعب  بـدوري ا
واحلال لإلدارة التي وجدت نفسها
في أزمـة حقـيقـيـة والوجود لـها اذا
ـمـتـازة لم يـعـود الـفـريق لـلـدرجـة ا
وبــقي  مــصـيــر الــفـريق  مــجــهـوال

ـتـقـدمـة في ـواقع ا مـتــواجـدا في ا
ســـلم الــتــرتــيـب  وتــفــادي نــكــســة
الـهـبــوط والـلـعب بــالـدرجـة االولى
لـــكــنـه الــيـــوم اكـــمل عــقـــد الـــفــرق
ـــمـــتــازة ويـــســـتـــعــيـــد ذكـــريــات ا
شـاركات  واأللـقاب ومن مـثله من ا
درب نتحبات الوطنية وا جنوم ا
عـروف مع اخـتالف االمور  بـعد ا
ذلك لـكن يبـقى اربـيل  الفـريق الذي
يــحـــظى بــاهــتــمــام الــكل ألســبــاب
مــعــروفـة حــيث  الــبـنى الــتــحـتــيـة
وسـيـكـون نـقـطـة الـتـوازن بـ فـرق
ـمـثـل الـوحـيـد هذه الـدوري كـونه ا
ـرة لـفـرق اإلقـلـيم الـتي تـسـاقـطت ا
الــواحـد تــلــو االخــر  حــيث خـروج
دهـوك ثم زاخـو النـهـمـا لم يـتـداركا
واقع مشاركاتهـما من حيث  تمثيل
ـطـلوبـ قـبل ان يـدفـعا الالعـبـ ا
ا  عدم القدرة شاركة ور فاتورة ا

متاز. للعودة واللعب بالدوري ا
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والبـد هنـا ان  نثـمن مـشاركـة فريق
الـقـاسـم من احلـلـة  افـضل وصـيف
في اجملمـوعتـ  بعـدما جـمع عشر
نقـاط  بـعـدمـا قـدم مـبـاريـات مـهـمة
احــتــاجت الى تــفــاصــيل صــغــيـرة
ــا لـلـحظ   امــام حتـقـيق هـدف ور
ــمـــتـــاز الــذي الــلـــعب بـــالـــدوري ا
يخفق به للمـرة لثانية حيث األولى
في مـوسم  2000عـنــدمـا تـأهل من
مجـموعته لـكنه خسـر  الدور األخر
متاز ؤهل واللعب في   الدوري ا ا
قــبل ان يـكــرر سـيــنـاريــو مـشــاركـة
اربـيل التي يـبـدو واجهت مـصاعب
مـــالــيـــة من اجل انـــتـــداب عــدد من
الالعـــبــ من الــعـــاصــمــة وخــارج
دينة  لدعم خـطوطه   ما اثر على ا
ن مثلـه  لكنه  قدم القـدرات الفنيـة 
ما عـليه  في مـهمة صـعبة  افـتقدت
للـتوازن بـسبب الـية الـتنـظيم التي
ـــنـــظـــمــ مـــنـــحت  الـــفـــريـــقـــ ا
لــلــمـجــمـوعــتــ  الـعــودة والــلـعب
متـازة   في  تنظـيم غير بالـدرجة ا
عـــادل والمـــعـــنى له ويـــأتي ضـــمن
اإلهمـال الذي يواجه الـبطـولة التي
تـسـعى الـفـرق الـهـروب مـنـهـا حتى
عــــلـى حــــســــاب  ديــــون  مــــالــــيــــة
يـتـحـمـلـهـا أعـضـاء اإلدارات بـعـدما
ــالـيــة  الــتي كـانت ــنح ا قـطــعت ا
تـــــصـــــرف مـن وزارة الـــــريـــــاضــــة
والـشـبـاب وبـعـد نـقل صالحـيـاتـهـا
الى احملــافـــظــات الــتـي لم تــبــد أي

اعـتـبـار للـريـاضـة  البل خـارجة عن
اهـتـمامـهمـا وتـفكـيـرها  في خـطوة
غيـر مدروسـة زاد شكـاوى قطـاعات
ــؤســسـات الــتــربـيــة والــصــحـة وا
ـــــشـــــمــــــولـــــة بــــــنـــــقل األخــــــرى ا

الصالحيات.
حتية إلدارة نادي الـقاسم وعناصر
الفريق الذي قدم مباريات مهمة وال
ـشـاركـة ـكن الـتــقـلـيل من شــان ا
التي كانت بحاجة للحظ الذي عاند
الـــفــريـق الــذي    كـــان بـــانـــتـــظــار
ـمتاز لـكنه بقي الصـعود بالـقطار ا

في محطة الدرجة االولى .
ÍœU d «Ë q u*« 

 وهـنـا البد ان نـحـيي تـواجـد فريق
ـــوصل ونــــرفع لـه الـــقـــبــــعـــة في ا
مـشـاركــة حتـمل عـنــوان االنـتـصـار
الــعــراقي الــكــبــيـر عــلى الــدواعش
بـفــضل تـضـحــيـات ودمــاء الـرجـال
الــطــاهــرة الــتي روت االرض الــتي
حـاول تــدنـيــسـهــا هـؤالء االجنـاس

ومن لف لفهم.
وصل مفخرة للعبة رغم  مشاركة ا
تواضـعة لكنـها شكلت االمكانـات ا
أكـثر من   إضـافـة ليس عـلى مـسار
الـــلــــعب والــــنـــتــــائج بل الــــعالقـــة
بـاحلـيـاة عـبر الـتـحـدي لـكل اشـكال
الــظـلم والــتـعــسف الـتي ارتــكـبــهـا
االرهابـيون وألنـها اكـدت احلاضرة
دومـــــا في كـل االيــــام والـــــعـــــقــــود
ـدرب والــعــصـور حتــيــة جلــهــود ا
والـالعـــــــــبــــــــــ واإلدارة وعــــــــــلى
ـنـحوا ـسـؤولـ بـاحملافـظـة ان  ا
اهتـمامـا أكبـر ليـــــــــس لـلفريق بل
لــــريــــاضــــة احملــــافــــــــــــظــــة ومــــا
حتـــــــتــفظ الــــــــذاكــرة من أســمـاء
وعـناوين حـقـقت إلجنـازات التـــــي
ـديـنـة تـفـتــــــــخـر بــهـا ريـاضـــــة ا

لليوم.
نـاسـبـة عـودة فريق كـمـا نـحـيي بـا
الــــرمـــادي الـــذي صــــال وجـــال في
ـــــواسم وقـــــدم الـــــدوري احملـــــلـي 
الـنـجـوم الـتي تـؤطـر رحـلـة الـفريق
الــذي مـهم ان يــتـواجــد مـرة اخـرى
رغم قــلــة اإلمــكــانــات الــتي حتــدث
عنـها رئيس الـنادي عصـام الدخيل
سـئـول عـسى ان تـطرق إسـمـاع ا
ــديــنـــة الــتي حتــتــاج الى عــمل بــا
العب وجــهــود كــبــيــرة لــتــأهــيل ا
دينة ولتسهيل تاح ألبناء ا الذ ا ا
ـــارســــة هـــوايـــتـــهـم الـــكـــرويـــة  

اخملتزلة   للرياضة العراقية.

وفي مـــــــهب الـــــــريح   اذا مـــــــا  لم
يـشـارك في البـطـولة االهم   عـنـدما
ســــعت االدارة  وبــــكل جــــهــــودهـــا
وإمـكـانـاتـها فـي اعـتـمـاد الـتـصرف
طلوب بإقامة تصفيات اجملموعة ا
بالطريـقة لتي انتـهت عندها االمور
 وفي احلـــصــــول عـــلى تــــأشـــيـــرة
ــوقـعه وسط الـعــودة والـتــواجـد 
تــرحـــيب الـــوسط الـــكــروي  في ان
ـسـابـقـة فـريـقـا بـحجم تـستـقـطب ا
اربــيل  اإلضـافــة الـفــنـيــة الـعــالـيـة
لـلـدوري والزال عنـوانـا لـلنـجـاحات
احملــــلـــيــــة  ومـــؤكــــدان تـــغــــيـــرات
ســتـشـهــدهـا تــشـكــيـلـة الــفـريق في
عروف انتداب عدد من الالعـب ا
جريا على الـعادة  من اجل الدخول
بــــقـــوة  ومــــنـــافــــســـة اقــــرأنه ألنه
سـيــواجه مــنـافــسـ أقــويـاء وألنه
ســــيـــدخـل  مـــثـل كل مــــرة  طــــرفـــا
مــنــافــســا عــلى الــلــقب مــا يــشــغل
االدارة االن هو  العمل على اختيار
اجلـهــاز الـفـني الــقـادر عــلى قـيـادة
الــفـريق واالخـذ به الى  مــا يـتـطـلع
الــــيه  وان يــــحــــمل طــــابع االثـــارة
والنـدية  وان يـحضر  كـما مـطلوب
مـنه  والــعـمل عــلى تــعـزيـز ســجـله
عـلى الــرغم من الــفـتــرة الـقــصـيـرة
ــقــبل  مـا عــلى انـطـالقـة الــدوري ا
يـتـطـلب الـتوجه بـقـدرات  فـنـية من
شــانـهــا ان تــقـدم االداء والــنــتـائج
وان يــرفع من  رهــانه وان يــعـوض
مـا حـصل له بـعـد الـهـبـوط لـلـدرجة
االولى ومـــا مــر بـه  من انــحـــصــار
وانــزواء   وسط نــســيـان األنــصـار
الـذين عاشـور مـرارة اللـعب بدوري
ظاليم   قبل ان يسعدوا باإلجناز ا
الـكـبـيـر بـعــد الـسـيـطـرة عـلى واقع
اجملـمـوعـة   واخلـروج مـنه مـرفـوع
الــرأس ويـنــتــظـر ان يــحــصل عـلى
لـقب الـبـطـولـة في مـواجـهـة الـكـرخ
ـقـبـلـة التي هـمـلـة الـفـريق ا كدعـم 
ـطـالـبة في تـشـكل الـتحـد ألدارته  ا
مـواصــلـة حتــقـيق الــنـجــاحـات في
ــوسم الـقـادم  والن مــا حتـقق في ا
الــدرجـــة األولـى يـــشــكـل مـــرتـــكــزا
لـــلــدخــول بــقــوة  لــلــدوري الــقــادم
احلدث الكـبير جلـهور اربيل في ان
يــرى من فـــريــقه ان يــعــطي قــيــمــة
لـلـمـسـابـقـة   وإعـادة االعـتـبـار  من
رشح خالل  تقد نفـسه  الفريق ا
للقب الدوري  بعدما دون اسمه في
ســجالت اإلبـطـال  قـبـل ان يـسـتـمـر


