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يـناء اإلدارية أو قـبل إلنهاء أزمـة ا حدد االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم موعـدا أقصـاه السادس من الـشهـر ا
ينـاء مهدد بـالهبوط اعتبـاره هابطـا للدرجـة األدنى.وقال مصدر مـقرب من االحتاد في تـصريح صحـفي إن ا
ـمـتـاز ـوعـد اخملـصص إلجـراء قـرعـة الـدوري ا ـقـبل وهـو ا إذا لم يـحل أزمـاته قـبل الـسـادس من الـشـهـر ا

قبل. للموسم ا
ـينـاء له إدارت وشـكلت كـل إدارة فريـقا والـطرفـ يدعـيان وتـابع االحتـاد يريـد التـعامل مع إدارة واحـدة وا

ـيناء أجـرى مؤتمـرين انتخـابي األول  الشرعـية واحتاد الـكرة دعا الـطرفـ إلنهاء األزمـة.يشار إلى أن ا
انتخـاب فيه جليل حنون رئـيسا لإلدارة واألخر  فيه انتخـاب هادي أحمد رئيسـا لإلدارة علما بأن شركة

وانئ العراقية الراعية للنادي اعترفت بشرعية إدارة هادي أحمد. ا AZZAMAN SPORT
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ـطــلـوب فــضال عن مــواجـهـة ـســتـوى ا بــا
فريق وسكا.

نـتخب العراقي بـكرة اليد واضاف مدرب ا
ــســـتــوى ـــنـــتــخـب لــيـــســـوا  ان بــدالء ا
االسـاسيـ لـذا كـان هـناك تـذبـذب وهـبوط
ـــبــاراة الـــواحـــدة وكـــنــا فـي االداء خالل ا
نعـوضه بالـتحضـير الـبدني الـعالي وهذه
شاركة بينت التقدم الواضح في مستوى ا
ـنــتـخـبـات كـرة الــيـد الـعـراقــيـة اذ بـدأت ا
ـنافـسـة حتسب الـف حسـاب قـبل مقـابـلة ا
العـراق وان الفـارق باالهـداف اصبح قـليال
ـاضـيـة مـسـتـدركا مـقـارنـة في الـسنـوات ا
اننـا لن نـفز بـشـكل رسمي عـلى الـسعـودية
الــتي تـأهـلـت الى نـهـائــيـات كــاس الـعـالم
ـــــاضـــــيــــة وذلك  خالل الـ  30 ســـــنـــــة ا
وتـعــادلـنـا مـعــهـا وكـنـا قـريــبـ من الـفـوز
وايــضــا في مــبــاراة الــيــابــان الــتي كــانت
اخـطاء الالعـبـ وراء ابتـعـادنـا عن نصف

نهائي آسياد اندونيسيا.
ويـتـالـف وفـد مـنـتـخب كــرة الـيـد من ظـافـر
عـبـد الـصـاحب مـدربا وكـاظم كـامل وكـاظم
نـاصــر مـدربـ مــسـاعـدين ومــحـمـد جـواد
اداريـا فــضال عن  16العــبــا هم : مــحــمـد
عــلـي واحــمــد مــكي وبــدر الــدين حــمــودي
وبالل حسن وجـاسم غصـاب وحسـ علي
ورائـد عـبـد زيـد وعـلي عـدنـان وكـرار كـاظم
ومــاجـــد عــبــد الـــرضــا ومـــحــمـــد صــاحب
ومـصـطـفى مـحـمـد ومـنـتـظـر قـاسم ومـهـند
عـــادل ومــيــــــــــــثم عـــودة وعــلـــــــي عـــبــد

الرضا.

ــبــيـانغ تـدريــبــاته في بــحـيــرة مــديــنـة بــا
االنــدونــيـســيــة اسـتــعــدادا خلـوض غــمـار
نـافسـات الـتي ستـنطـلق نهـاية االسـبوع ا
ثل العراق في البطولة الالعب احلالي و
ـدرب احــمـد ســمـيــر جـمـعــة حتت قــيـادة ا

حمود حس موزان.
ركز السابع منتخب اليد وا

ــنـتـخـب الـعــراقي بـكــرة الـيـد اكــد مـدرب ا
ربع ظافر عبد الصاحب ان الوصول الى ا
الـــذهـــبي فـي دورات االلــعـــاب االســـيـــويــة
يـتطـلب تـوفـر مقـومـات عـديدة لـعل ابـرزها
ـسـابـقـات ـالـي وتـغـيـيـر نـظـام ا اجلـانب ا
للـدوري احمللي والتـركيـز على الـعمل حتى
تصبح اخملرجات ايجابية ووضع برنامج
اعـداد مــســتــقــبـلـي يـتــضــمن مــعــســكـرات
شاركة في البطوالت تدريبية متواصـلة وا

اخلارجية.
وذكـر عــبـد الـصــاحب ان اسـتـعــداداتـنـا لم
ـطـلـوب لـعــدم امـتالكـنـا ـسـتــوى ا تـكـن بـا
مـلعـب كرة يـد نـظـامي يـحتـوي عـلى لـوحة
ـــعــســكــر الــتــدريــبي تــســجــيل كــمــا ان ا
الــداخــلي في مــحــافــظــة الــنـجـف االشـرف
رافـقه مـعانـاة كـبـيرة جـراء ارتـفـاع درجات
احلـرارة وغـيـاب اجـهـزة الـتـكـيـيف كـما ان
ـبــارك وعـدم انـتـظـام عـطــلـة عـيـد الــفـطـر ا
الالعـبـ بـالـتـدريـبـات اثـر هـو االخـر عـلى
ـردود الــفـني مـشـيــرا الى االسـتـعـدادات ا
ـعسـكر اخلارجي في احلقـيقيـة كانت في ا
بال روسـيـا وخـضــنـا خالله اربع لـقـاءات 
ثالثة مع فـريق واحـد وكان الـفـائدة لـيست

ـنـتـخب يـخوض انـدونـيـسـيـا مـبـيـنـا ان ا
وحــداته الــتــدريـبــيــة في جــاكـارتــا بــشـكل
مــنــتــظم ومـــعــنــويــات الـالعــبــ عــالــيــة
وطـمــوحـاتـنـا تــمـثـيل الــعـراق عـلى افـضل

وجه وحتقيق النتائج االيجابية.
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نـتـخب الـعراقي لـلـكوراش اوضح مـدرب ا
حــيـدر حـسـن ان االجـتـمــاع الـفــني لـلــعـبـة
الــكــوارش عـــقــد امس االثــنــ في قــاعــة
ــدة سـاعـة و خالله الـكــوراش واسـتـمـر 
ـشاركـ فضال تثـبيت اوزان الـرياضـي ا
عن اعطاء عـدد من التـعليـمات فيـما يخص
لـعــبــة الــكـوراش وعــدم عالقــتــهـا بــلــعــبـة
اجلـــودو ووجـــوب عـــدم االعـــتــراض عـــلى
قـــرارات احلــــكــــام وفـي حــــال هــــنـــاك اي
ه بشـكل رسـمي بـعد اعـتراض يـجب تـقـد
دفـع رســــوم االعــــتـــراض.وبــــ حــــسن ان
العـبنـا مـحـمـد رضـا في وزن فوق  90كغم
اوقعته القرعـة مع العب من افغانستان في
النزال الذي سيقـام يوم غد الثالثاء وتضم
مـجـموعـته  26العـبـا فـيـمـا يواجـه زميـله
مــجــتــبـى احــمــد في وزن اقل من  81كـغم
العب من كـازاخـسـتـان في اجملـمـوعـة الـتي
تـضم  30العـبــا مـشـيــرا الى ان الالعـبـ
اســتـــعـــدا بـــشــكـل جــيـــد لـــدورة االلـــعــاب
االسيويـة الثامـنة عشـرة من خالل الدخول
ـدة في مــعـسـكـر تــدريـبي اقـيم في لــبـنـان 

شهر.
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ــنـــتــخـب الــعـــراقي لـــلــكـــانــوي يــواصـل ا

الـــتـــاهل الـى نـــهــائـي ســـبــاق  110مـــتــر
حـــواجــز غــيــر ان االرقـــام في اجملــمــوعــة
الـثالـثـة كانت قـويـة مبـيـنا ان الـتـعلـيـمات
تـنـص عـلى تــاهل اول وثـاني اجملــمـوعـات
الـثالث فضال عـن ان افضل رقـمـ وذهـبا
الى العـداءين الـكوري اجلـنـوبي بيـون كيم
ـسـافـة في اجملـمـوعـة الـثـالـثة الـذي قـطع ا
بزمن قدره  1373ثانـيـة والـصيـني جـيان

هانك بزمن  1378ثانية.
ـنـظـمـة الـعداءين الـ18 وقـسـمت الـلـجنـة ا
ــشــاركــ في نــصف نــهــائي  110مــتــر ا
حـواجزعـلى ثالث مـجـمـوعـات وضمت كل

مجموعة ستة عداءين.
واوضح جـواد ان بـرنــامج الـيـوم الـثالثـاء
بـالـنسـبـة لـلمـشـاركـة الـعراقـيـة في ريـاضة
عـــروس االلـــعــاب تـــتـــضـــمن فـي الـــفـــتــرة
الـصبـاحـية خـوض تـصـفيـات سـباق 200
ـثـلـنـا الـعـداءة دانـة حـسـ مـتـر نـسـاء و
ثلنا وتصفيات سباق  200 متر رجال و
الـعـداء احـمـد عـصـام وفي حـال تـأهـلـهـمـا
ـسـائـيـة نـهـائي سـيـخـوضـان فـي الـفـتـرة ا
ــذكــورين فــضال عن نــهـائي الــســبـاقــ ا
 800متر في حال بلوغ العداء ايهاب

جبار النهائيات.
ويـشـارك الـعراق بـ 12فـعـالـية فـي عروس
اذ يتبارى اربـعة عدائ في سباق االلعاب
 x400 4متر وهم جسام محمد وطه

حــسـ واحــمـد فــاضل ويـاســر عـلي وفي
فـــعــالـــيــة  110مـــتــر حـــواجـــز يــتـــواجــد
نافسات الرياضي محمد سعد الذي ودع ا
وفي  800مـتــر ايـهــاب جـبــار وفي الـوثب
الـعــالي حـسـ فالح الــذي غـادر الـسـبـاق
وفي رمي الـــقــرص مــصــطــفى كــاظم وفي
 1500متر عدنان طعيس وفي  100متر
احـمـد سـعـد الـذي لم يـشـارك ولـديه فـرصة
في سباق  200متر والعـداءة دانة حس
في فعاليتي  100و 200متر ودلسوز عبد
جنم في  100مــتـر حــواجــز الـتـي خـرجت
من الــتـصـفــيـات ومــر عـبـد احلــمـيـد في

الوثب العالي.
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ـنتـخب العـراقي لـلجـودو علي قال مـدرب ا
عــبـد اخلـالـق ان االجـتـمــاع الـفــني لـلــعـبـة
اجلـودو سـيقـام يـوم غـد الـثالثـاء في قـاعة
اجلودو في اجملمع الريـاضي الرئيسي في
جــاكــارتـــا وســيـــتم خالله تـــثــبـت اســمــاء
ـشـاركـ وارقــامـهم واوزانـهم الالعـبــ ا
مــبـيــنـا ان الالعـب مـحـمــد سـتــار سـيــمـثل
العـراق في وزن  66كغم وسـجـاد غا في
وزن  73كغم وهادي علي في وزن  81كغم
نـتخب العراقي .واضاف عبـد اخلالق ان ا
اقـام معـسكـرا تدريـبـيا خـارجيـا عـلى نفـقة
دة ـبـيـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  الـلـجـنـة االو
ــنـــتــخب شــهـــر في اذربـــيــجـــان ثم عـــاد ا
وانتـظم في معـسكـرا تدريـبيـا في محـافظة
دة  12يوما وذلك اليصال قدسة  كربالء ا
ـطــلــوبــة قــبل الـالعــبـ الـى اجلــاهــزيــة ا
خوض مـنافـسات لـعبـة اجلودو في آسـياد
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موفد االحتاد العراقي لالعالم الرياضي
انهت سـتة مـنتخـبات مـشاركـاتها في دورة
قامة في االلعاب االسيوية الثـامنة عشرة ا
ـبيـانغ وتـستـمـر حتى الـثاني جاكـارتـا وبا
ـــقـــبل فـــقـــد خـــرجت من شـــهـــر ايـــلـــول ا
3x3)) مـنـتـخـبـات الـتـجـذيف وكـرة الـسـلة
والقـوس والسـهم واجلوجـستـو وكرة الـيد
لونة خالية الـوفاض من سباق االوسـمة ا
فـــيـــمــا كـــان االحتــاد الـــذهــبـي احتــاد رفع
االثقـال يقـارع احلديـد ليـهدي الـعراق اثمن
مـيدالـيتـ ذهـبيـة عن طـريق الـرباع صـفاء
راشد في وزن  85كـغم وفـضـيـة بـواسـطة

سلوان جاسم في وزن  105كغم.
وجــــاءت اجنــــازات رفع االثـــقــــال بــــفـــضل
الـــتـــخـــطـــيط الـــســـلـــيم واالرادة الـــقـــويـــة
ناسب خالل الرفعات واستخدام التكتيك ا
الــتي جــلــبت الـســعــادة لـلــشــعب الــعـراقي
وجـعـلت اجلـميـع يتـغـنى بـاجنـازات عـائـلة
رفع االثقال الـتي تلـقت االشادة من االحتاد
ــكـتب االســيــوي لــرفع االثـقــال واعــضــاء ا
التفيـذي في االحتاد االسيوي والـرياضي
ــشـاركــ في لـعــبـة رفع االثــقـال وايــضـا ا
نتخبات اجلمهور االندونيسي وجماهير ا

االخرى.
واليزال لـلعراق في الـسبـاق االسيـوي ستة
منـتخـبـات تتـبارى عـلى االوسمـة اذ لديـنا
فعالـيات العـاب القوى واجلـودو والكانوي

الكمة والكوراش والسامبو. وا
اشادة آسيوية باالثقال العراقية

اشاد رئيس االحتـاد االسيوي لـرفع االثقال
ـانع الـقــطـري اجلـنــسـيـة مــحـمـد يــوسف ا
بـاالجنـازات التي حـقـقـهـا الـعراق في دورة
االلعاب االسـيوية الـثامنة عـشرة عن طريق
احتــاد رفـع االثــقــال الـــذي جنح في احــراز

ذهبية وفضية في آسياد اندونيسيا.
ـانع ان ذهـبـيـة صـفـاء راشـد اجنـاز وبـ ا
لـكل الـعـرب وان االثـقال الـعـراقـيـة مـشـهود
لـهـا في حتـقـيق االنـتـصـارات والـنـجـاحات
مـقــدمـا الـتـهــنـئـة الحتـاد رفـع االثـقـال عـلى
مـــاحــقــقه من ذهــبــيـــة ســتــبــقى في ذاكــرة

العرب.
نصف نهائي  110متر حواجز

خرج الـعداء مـحمـد سعـد من نصف نـهائي
سـباق  110متـر حـواجـز الـذي اقيم امس
ـلـعب الـرئـيـسي في االثـنـ في مـضـمـار ا
اجملـمع الـرياضـي في جاكـارتـا بـعـد حـلوله
ركـز العاشـر في اجملمـوع فيـما تأهل في ا
الـعـداءيـن الـثـمـانـيــة االوائل الى الـنـهـائي
وقطـع سعـد مسـافـة السـبـاق في اجملمـوعة
الثانية بزمن قدره  88?13ثانية ليحل في
ركز الـثالث خلف اليـاباني تاكـاياما الذي ا
ســجل  84?13وويــتــنك مـن هــونك كــونك
ــســافــة بــزمن قــدره 86?13 الــذي قــطـع ا

ثانية وشارك في السباق ستة عداءين .
ـالي لالحتاد العـراقي اللعاب وقال االم ا
ــنــتــخب الــدكــتــور زيــدون الــقــوى اداري ا
جواد ان الـعداء محـمد سعـد كان قـريبا من
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اخـــتــتــمـت قــبل أيــام بـــطــولــة دوري
الــدرجــة االولى بــكــرة الــقــدم  وسط
انــتــقــادات  بـعــدم قــنــاعــة  بـعض 
الـــفــــرق  الــــتـي  شـــاركـت بــــالـــدور
التأهيلي باإللـية  التي اعتمدت في 
تـنــظـيـمـه بـعـدمــا  وزعت الـفـرق الى
مـجـمـوعــتـ بـاسـتـضـافـة األولى من
قـــــبل فـــــريق اربـــــيل واألخـــــرى من 
الـكـرخ  في حتـمل مـصـاريف الـسكن
ـالـيـة التي واإلطـعـام بسـبب االزمـة ا
تـــواجه الــفــرق خـــصــوصــا الــدرجــة
  ضـيف االولى  ما امن للـفريـق ا
ــصــاف الــفـرق الــصــعــود والـعــودة 
ـــقــبل قــبل ان ـــمــتــازة لــلـــمــوسم ا ا
تبقى  الفرق التي وصلت ولغبت في
ـــذكـــور مـــنـــذ عـــدة مـــواسم الــــدور ا
تتحسس من الطريقـة التي اعتمدتها
ـسـابــقـات قـبـل   ان تـعـلـوا جلـنــة ا
أصـوات الفـرق  مـعلـنـة اعتـراضـها 
ــطـالــبـة  اعــتـمــاد طـريــقـة أخـرى وا
حتـــقـق الـــعــــدالـــة بــــ لــــكل  إمـــام
طمـوحات  الـتأهل   رغم مـوافقـتها
عـــلـى  تـــلك اإللــــيـــة   وقــــبـــولــــهـــا
رة األولى بل والتـعامل مـعها لـيس ا
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وتـــرى الـــفــرق   مـن  إخــضـــاعـــهــا
لـعمـلـيـة الضـيـافة أشـبه بـاالسـتغالل
لــلـظــروف  الـتي تــمـر   واصــطـدام
رغـبـتـهـا فـي  حتـقـيق مـا تـرنـو إلـيـة
ــالي الــصــعب ألغــلب إمــام الــواقع ا
األندية اذا لم تكن جـميعهـا   ومنها
بالكاد  تمكنت من اكمال مشاركتها 
ـعلـولـة وكـأنهـا رهـيـنة   الـتـنـظيم ا
ذكور  الـذي واجه انتـقادا  حادا  ا
البل  اتهامات مختلفة  كما شاهدنا
ذلك لـيس من الـفـرق وحـدهـا  بل من
بـعض وسائـل اإلعالم والـدعوة الى 
اعـتــمـاد طـريــقـة أفـضل  في تــنـظـيم
الـدور الـنـهـائي  احلـاسم  وحتـقـيق
مــشـــروع إقــامــة بـــطــولـــة  مــلـــبــيــة
شـاركة   مع انها لتطـلعات الـفرق ا
تـــواجه إهـــمـــاال  حـــتى مـن اجلـــهــة
ــنــظــمـــة رغم أهــمــيـــة الــبــطــولــة  ا
وانعـكاساتـها  عـلى مستـوى اللـعبة
عـلى  عــمـوم احملـافـظــات خـصـوصـا
تـــلك الـــتي لم تـــشــتـــرك في الـــدرجــة

لــلـمــشـاركــة فـيــهـا لــذلك جنـد الــعـدد
كن   يخـتـلف من مـوسم ألخـر وال 
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ونطرح هنا اليوم نـقترح لنظام بديل
إقـامة الـبـطولـة   نـضعه امـام جلـنة

سابقات ا
يـجـري تـقـسـيم احملـافـظـات الى أربع

مجموعات
 اجلـنـوبـيــة وتـضم فـرق مـحـافـظـات
البـصرة وان تشـترك بفـريقـ بسبب
كــثــرة فــرقــهـا الــكــرويــة إضــافـة الى
ـثنـى وميـسان محـافـظات ذي قـار وا
وواسط واجملـمـوعـة األخـرى وجتـمع
فــرق مــحــافــظـات الــقــادســيــة وبـابل
وكــربالء والـنــجف وديــالى واالنــبـار
ومــجـمــوعـة بــغـداد وتــقـام لــوحـدهـا
ومـــجــمــوعـــة الــشــمـــال وتــضم فــرق
مــحـــافــظــات صالح الـــدين وكــركــوك
ــــــــــــوصـل واربــــــــــــيـل ودهـــــــــــوك وا

والسليمانية
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ان تقـام تصـفـيات لـفرق كل مـحافـظة

على حدة من قبل االحتـادات الفرعية
وهــذا بــدوره يــنــشط الــلــعــبــة داخل
احملـافظـات من خالل إقـامـة البـطـولة
بــطـــريـــقـــة الـــدوري من مـــرحـــلـــتــ
ويــتـرشـح مـنــهــا فـريق واحــد لــلـعب
بــدوري اجملــمــوعــات   بــاســتــثــنـاء
البصرة يترشح منـها فريقان للسبب

ذكور   ا
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تــوزيع الــفــرق(ابـطــال احملــافــظـات )
ـذكـورة بـواقع  ضـمن اجملـمـوعـات ا
مـشـاركـة سـتـة فـرق في كل مـجـمـوعة
تـلعب فـيـمـا بيـنـهـا بأسـلـوب الدوري
من مرحلتـ ذهابا واياب   على ان
يــــــتــــــرشـح فــــــريـق واحــــــد مـن كل 
  من مــجـمـوعــة اضـافــة الى فـريــقـ
بغداد  لـيصبح مجـموعهـا ستة فرق
ؤهل لـلدوري تلـعب الـدور األخيـر وا
ــمــتــاز بــطـريــقــة الــذهــاب واإليـاب ا
وليس بـنـظام اجملـموعـات   على ان
ـمـتـاز تـتــرشح ثالثـة فـرق لــلـدوري ا
وتهبط مـثلهـا للدرجة االولى    الن
ـؤهـلة  حتـديـد عدد الـفـرق الـثالثـة ا
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انتزع الـرباع الدولي صفـاء راشد كلـمات اشادة كثـيرة بإجنازه
ـميـز في دورة االلـعـاب االسيـويـة التـي تقـام في هـذه اآلونة في ا

إندونيسيا وذلك بفوزه بذهبية وزن 85 كغم.. م
حـلـلـون ريـاضـيـون يـشـددون عــلى أن بـطل آسـيـا الـربـاع صـفـاء
راشـد يـحـتــاج الى دعم مـنــظم ومـثـمــر من احلـكـومــة الـتي تـرفع
بـاسـتـمـرار شـعـار رعـايـة الـكـفـاءات.. وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
بـيـة الـوطـنيـة الـعـراقيـة وقـبـلـهمـا االحتـاد الـعراقي واللـجـنـة االو
لـرفع االثــقـال جـهــات لـهـا عـالقـة عـضــويـة بـحــالـة تـفــوق الـربـاع
الـدولي صـفـاء راشـد من جـهـة دعمـهـا الى مـزيـد من الـتـمـيز في
نافسات القارية والدولية.. الدعم الذي يتطلع اليه الرباع الحق ا
الـدولي صــفـاء راشــد هـو ان يــحـظى بــإعـداد اســتـثـنــائي لـدورة
ــــــبـيـة الـقــادمـة الـتي ســتــــــــقـام في طـوكــيـو بـعـد االلـعـاب االو

.. إ عام
ـالـيـة وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة عـداد تـتـكـفل بـتـغـطـيــة نـفـقـاته ا
ـبـيـة الــوطـنـيـة الــعـراقـيـة واالحتــاد الـعـراقي لـرفع والـلـجــنـة االو
االثـقـال حملـاولة تـكـرار اجنـاز البـطل اخلـالـد الـذكر الـربـاع عـبد
ـيـدالـية الـبـرونـزيـة في دورة االلـعاب الـواحـد عـزيـز الذي أحـرز ا

 .. بية التي جرت في روما قبل ثمانية وخمس عاماً االو
ـبياً إال بوجود برنامج تدريبي الي ال ينتج بطال او ولكن الدعم ا
وفق االصول الـعلـمية يـعده مـختص في عـلم التـدريب الرياضي
ي االفق يــعي تـمــامـا أهـمـيــة عـمـله ويـنـفــذه مـدرب مـتــمـرس عـا

وحيوية الهدف الذي يسعى الى حتقيقه.. 
واإلعداد الذي يتطلع اليه البطل صفاء راشد يحتاج كما أسلفنا
بـية الـوطنـية الى مـتابـعة وزارة الـشبـاب والريـاضـة واللـجنـة االو
الـعـراقيـة االحتـاد العـراقي لـرفع االثـقال لـكل تـفـاصيل مـرحـلة
ـــبــيـــاد طــوكـــيــو  2020  من الـــيـــوم االول الى يــوم االعــداد ألو
ـبـيـة ثانـيـة تـرفع قدر الـريـاضة يـدالـية او ـنـافـسة عـلى الـفـوز  ا
ـسـتوى الـذي يـستـقـيم مع مـكانـتـهـا القـاريـة على الـعـراقيـة الى ا

صعيد رفع االثقال على وجه التحديد.. 
ـبـيـة اخرى ـيـدالـيـة او مـتـفـائـلـون بـإمـكـانـيـة حتـقــــــــيق الـعـراق 
ــبــــــــــيـاد يـــــقـولــون ان اجنـاز عـبــد الـواحـد عــــــــــزيـز في او
روما  1960 هــو حـافـز مــهم الـربــاع الـبـطــــــــل صــفـاء راشـد
ــاثل او أفــــــــــــضل مــنه لــتـــــــــــعــزيــز االجنـــــــــــاز بــآخـــر 
بي قدوره حتـــــــقيق اجنـــــــــاز او ويؤكدون إذا كان الـعراق 
قـبل ثمـانيـة وخمـســـــــــ عـاما فـكـــــــــيف ال يـستـطيع تـكرار
ذلـك االجنـــاز في هــــذه االيـــام الــــتي تـــتــــــــــوفـــر فـــــــــيــــهـــا كل
ؤهــــــــل مـقـومــــــــات الـنـجاح وفـي مقـدمــــــــتهـا الـريـاضي ا

لتحقيق االجناز.
حريصون على مستقبل الرباع البطل صفاء راشد يشيرون الى
دة الزمنية التي تفصلنا عن موعد انطالق دورة ضرورة إدارة ا
ـبيـة القـادمة في طـوكيـو على نـحو احـترافي وذلك االلعـاب االو
بية وتخصيص من خالل تفرغ البطل صفـاء راشد للمهمـة االو
راتب شــهــري دائــمي مــجــز له لــيــخــوض الــبــطل
صــفــاء راشــد الــوحــدات الـــتــدريــبــيــة ويــدخل
نافـسات الرسـمية الـقارية والـدولية بـطموح ا
ـــنــافـــســات الى ان حتــســـ رقــمه فـي كل ا
بياد طوكـيو وهو على ا استعداد يدخل او

بية ثانية للعراق  لتحقيق ميدالية او
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ــمــتــازة مــا يــجــعــلــهــا الــبــحث من ا
حتـقــيق فـرصــة الـعــودة او  حتـقـيق
ـشـاركة فـيـهـا  بـعـدمـا خرجت حـلم ا
الــبــطــولــة من ســيــاقــات الــتــنـظــيم 
ـطلـوبـة عـنـدما كـان عـدد الـفرق 16 ا
قــبل ان تـخــضع لــتـغــيـرات ارتــبـطت
بظروف الـفرق نفـسها والـبلد  لـكنها
تبـقى عـند اهـتمـام  احملـافظـات التي
ـعنوية تقدر حـجم الفوارق الفـنية وا
والنفسية في ان تلعب في األولى الى
ـمـتــازة  وحتـظى بـاهــتـمـام جـانـب ا
كـبـيـر من جـمـاهـيـرهـا  التـي ترى ان
استمرار   احلال على ما هو عليه ال
ـــنــــافـــســـة  وأهـــداف يـــخـــدم روح ا
ـسـابـقات ـشـاركـة  مع ان  جلـنـة ا ا
كـانت قـد عــرضت األمـر عـلى الـفـرق 
نفسـها  منـذ عدة مواسم   في وقت
ان دوري الــدرجــة األولى اســتــمــر  
ـر بــشـكل تـقـلـيــدي بـعـدمـا أظـهـرت
ـشـاركة  الـفـرق نـفسـهـا صـعـوبـات ا
الي القـاهر ومنها  بسبب وضعـها ا
سـابـقات الى مـفلـسـة ما دفع جلـنـة ا
إبقاء الباب مفتـوحا إمام رغبة الفرق

جانب من احدى
مباريات الدوري
متاز بكرة القدم ا
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ــوسم ســيــزيــد مـن قـوة من بــدايــة ا
ـنح البـطولة نـافسـة ب الـفرق و ا
شـاركة   على وقعا أخـر من حيث ا
مــســتــوى مـــراحل إقــامــتـــهــا  كــمــا
ـنـافـسة يـنـعـكس االمـر عـلى  واقع ا
ــــمـــتـــاز  عــــنـــد فـــرق في الـــدوري ا
ؤخرة ومـحاولة الـبقاء فـيها  أي  ا
نافسـة ستنعكـس ايجابا على واقع
الــــبـــطــــولـــتـــ وإخــــراج األولى من
وضــعـــهــا  احلــالي  ويـــبــقى االمــر
ــسـابـقـات وكـذلك  مـتــروك لـلـجـنـة ا

الفرق واالحتادات  الفرعية
 وكان  12فريقـا قد شارك في الدور
الــتـأهــيــلي  لـفــرق الــدرجـة  األولى
ؤهلـة للمـمتازة بـعدما  وزعت الى ا
مــــجـــــمــــوعـــــتــــ االولـى   وتــــمت
اســتـضــافـتــهـا مـن قـبل نــادي اربـيل
وضـــمت فـــرق  الــقـــاسم من احلـــلــة
دني  وصـليخ  من بغداد والدفاع ا
ضيف وصل وميـسان وحـسم  ا وا
هـمة  مـتصدرا لـلمـجمـوعة قبل ان ا
متاز  بعد قعده في الدوري ا يعود 
مـوسم واحــد بـالـدرجــة االولى  قـبل

الـنـادي ان االســتـعـدادات  بـدأت من
االن  لـــتــشــكـــيل الــفـــريق  من هــذه
ـتـبقـية دة ا األوقات بـسـبب ضيـق ا
عـــــلـى بـــــدايـــــة الـــــدوري  من اجل 
نـافـسة ـسـتـوى وا مـشاركـة عـالـية ا
عــــــــلى لــــــــقـب الــــــــدوري  مـن خالل
  االعــتــمـاد عــلى مــجــمـوعــة العــبـ
قـادرة  عـلى الــدفـاع عن الـفـريق   
من خالل حتس االداء  بعد تسمية
درب عماد عودة   لقيادة الفريق  ا
الذي  تشير إخباره سينتدب العب
مـحتـرفـ من سـوريا ولـبـنان والعب
برازيـلي  ويأمل  من اجلـهاز الـفني
قادرا عـلى ادارة األمـور التي حتـتاج
الى  مــعـايــيــر عـمل مــتـقــدمـة  والن
الفـريق مطـالب بعـهد جـديد  ألثـبات
نـفـسه  بــقـوة  عـلى مـسـتـوى االداء

والنتائج.
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ويــقـول رئــيس احتــاد الــكـرة في ذي
ـصاف قار جـلـيل زغيـر عـودة اربيل 
ـا ـمـتـاز  امـر مـهم   فـرق الـدوري ا
تلكه من قدرات وإمكانات وخبرة 
ومـــشــاركـــات كـــبـــيـــرة فـي اســـيــا و
الـــدوري الــــذي ســــيــــرحب بــــعـــودة
ـتـوقع ان يـكون لـه شان  الـفـريق  ا
ـنافسة وألنه اعتاد كبير على واقع ا
عــلـى ذلك   واســتــمــر  بــان يــكــون
الطرف الـقوي  قـبل ان يسيـطر على
ـنـافــسـات اربع مـــــــــــرات ومـؤكـد ا
انه استفاد  من هبـــــــوطه وغيابه 
ــســـرح احلـــقـــيـــقي قـــبل ان عـن   ا
يـــتــعــامـل  بــجـــــــــــديـــة مع االمــور
وخطـف تذكـرة الـتأهل وفي مـشـاركة
متـوقع ان تكـون مؤثـرة  عبـر قدرات
عــنـاصــره الــتي سـيــعــتــــــــــمــدهـا 
وألنه ال يـريـد تـكـرار خـطـر  اخلروج
ــكن  تــداركــهــا من ألســبــاب كـــان 
خــــــــــالل خـــــــبــــــــرة االدارة الـــــــتي
تـقــــــــود الـنـادي  مـنـذ فـتـرة  الـتي
كــــانت وراء اجــــتــــيــــاز اخــــتــــبـــار 
هــــــــم ـكـانه  وهـذا ا عــــــــــودته  
في ان تــكــون االدارة عــلى مــســتـوى
ــر بـهـا  الـنـادي االحـداث الـتــــــي 
الذي يقدر جمــــــــهوره ما قامــــــــت
ـطـلوب به في مـواصلـة الـــعـــــــمل ا
ــــــــشـــاركــة حـــتى حتـــقـــيق هـــدف ا
والــــعـــودة  بـــالـــفـــريـق الى وضـــعه

الطبيعي.
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 على الطـرف االخر كان فـريق الكرخ
قد قطع   مسـافة العـودة الى مقعده
وأصـبح أحـد الـفــرق الـعـشـرين الـتي
ستلعب في الدوري بعد موسم قضاه
بــالــدرجــة االولى قــبل ان تــســتــخـدم
االدارة جـــهــــوده والــــتــــوجـه نــــحـــو
اســتـضـافــة مـجــمـوعـته الــتي ضـمت
فــرق الـصــنــاعـة وعــفك والــنـاصــريـة
والــرمــادي وبـرايــتي مــسـتــفــيـدا من
اجــواء الــلـــعب وهــو الــفــريق االخــر
ــــرحب به الــــتي نـــافــــست وقـــدمت ا
نتخبـات الوطنية الالعب خملتـلف ا
تـلك النادي ملـعبا وهذا جانب كما 
ـشــاركـة امـام مــهم سـيــدعم جـهــود ا
العب فـي الـعــاصـمـة مــشـكــلـة قــلـة ا
عنى واغلب الفـرق ال امالك ملـعبا بـا

طلوب. ا
ـتـســربـة من االدارة من واالخـبــار  ا
انــهـا اتــخـذت اكــثـر من خــطـوة في 
دعم الــفـريـق بـعــنـاصــر مـؤثــرة امـام
مـشـاركـة  صـعـبـة  يـحـذر من تـكـرار
ـوسم ـشـاركــة مـا قـبل ا سـيـنــاريـو ا
االخـيــر والبـد من عــودة مـقــبـولـة من
خالل االعتـماد عـلى العبـ مؤثرين 
قبلة بعد تعرضه شاركة  ا لتدارك ا
لهـبوطـ بـفتـرة قريـبة لـكن مهم ان 
يــتــجــاوز مــشــاكل الــلــعب بــالــدرجـة
االولـى   والــبـــقــاء اكـــبــر فـــتــرة في
متازة  وهـو ما تدركه االدارة التي ا
عملت كل مـا بوسعهـا للهروب من  
ـــظــالــيم  والـــتــقــدم خــطــوة دوري ا
كــبــيــرة   والــوصــول بــثــقــة الى  
مكانه السابق  واهمـية تقد العمل
من خـالل اخــــــتـــــيــــــار  الالعــــــبـــــ
هـمة ال تـبدو سـهلة  طـلوبـ الن ا ا
ــــؤثــــر في وان يــــظــــهــــر الــــفــــريق ا
حسـابات  الـلعب والـنتـائج وحتتاج
   قادرين االمور الى العب مقبول
في الـدفــاع عن سـمـعــة الـفـريق الـذي
تلك   بنى استحق الصعود وألنه 

ــــلـــــعب الي  حتــــتـــــيــــة  حــــيـث ا
ــــاضي ــــوسم ا تـــهــــيــــئــــته   من ا
واهــمـيــة اســتـغـالله كـمــا يــجب  مـا
قـامت به ادارة الـكـرخ يـعـد بـالـنـجاح
الكبير لها  وللفريق الذي  عاد بثقة

عالية.

ان تذهب ادارته  الى إقامة تصفيات
ـــــديـــــنـــــة  ـالعب ا اجملـــــمـــــوعـــــة 
ويـتـحـقق  الـهـدف  بـاسـتـعـادة احد
الــفــرق الــكــرويــة مـــقــعــده مــجــتــازا
مـجـموعـته الـقـويـة في مـهـمة لـم تكن
سهـلة  بـعدما اسـتعـد لهـا من فترة 
وخـطط لـلـمـشـاركـة بـدقـة في تـصرف
جـــيـــد لإلدارة واداء طـــيب لـالعـــبــ
بــتــقـد مــبـاريــات قــويـة امــنت لــهـا
الـتـقـدم  وحتــقـيق االجنـاز الـكـبـيـر 
وإنهاء  الـبقاء بـالدرجة االولى التي
عـــانى مــنــهـــا  بــعــدمـــا ابــعــدته عن
الـواجهـة الـتي اعتـاد الـوقف بـها من
خالل عـقــد من الـزمن مـحــقـقـا افـضل
االجنازات ب فرق احملافظات بعدما
حصل على لـقب الدوري أربع مرات 
وقدم الكثير للكرة العراقية  ومتوقع
سـتكـون عـودة مـرحب بـهـا الن اربيل
فريق يـختـلف عن الكـثيـر من الفرق 
ــمـتـازة    الــتي تـلــعب بـا حــتى بـ
تلك شاركـة التي تـليق به  كـونه  ا
مـلـعـبــا   وسـمـعـة وجـمـهـور والزال
يشار له باهتمام  كبير  من اجلميع
ألنه ســـرعــان مـــا عـــاد  لـــلــبـــطـــولــة
األولـى  وهــــذا مــــا يــــجـــــعــــله حتت
اهتمام اإلعالم والوسط الرياضي
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وبالشك ان  مخـطط الفـريق للـمهـمة
ــقـبــلــة سـيــخـتــلف في الــكـثــيـر من ا
سابقة التفاصيل بعد االبتعاد من  ا
  نـــفـــسه االهم كـــمـــا يـــريــــد تـــقـــد
الــــفـــريق  الــــواثق  والـــقــــادر عـــلى
حتقيق مشاركة  تليق به  وتعكس 
تــطــلــعـاته وجــمــهــوره في ان يــكـون
الــفــريق الــقــادر الــقــوي  اســتــعــادة
ــنـــافــســة تـــوازنه وخـــوض غــمـــار ا
ــقــبــلـة بــثــقـة عــالــيـة  جــريــا عـلى ا
ــؤثــر الـــعــادة  مـن كــونه الـــفــريـق ا
الـقـوي كـمـا يـعـرفه  الـوسط الـكروي
ـقـرر ان ومـدى تــأثـيـره في الــدوري ا
يـنـطــلق في الـرابع عـشــر من الـشـهـر
ــقـبل  ويــنــتـظــر أنـصــار اربـيل ان ا
نافسات القادمة بتركيز  من يدخل ا
خالل  تـشـكـيـلـة الـفـريق واجملـمـوعة
قـبلة في ـهمـة ا التي سـتمـثله  في ا
مـشاركـة يـريدهـا تـأتي  مـثل كل مرة
ـــنــــافس عـــلى ان يـــكـــون الـــطـــرف ا
الــلـقب  حــيث اكــد مــصـدر في إدارة


