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ـبـيـة وهو لـم يطـلع اصال ـا لم يـطـلع مـسؤول فـي اللـجـنـة االو ر
على كـيفيـة تدريب الربـاع صفاء راشـد واالوضاع الصـعبة التي
يــعـــيــشـــهــا من اجـل احــراز وســـام ذهــبي لـــلــعـــراق في الــدورة
ـا يـحـصل عـليه اي االسـيـوية. لـو تـوفـر لـراشـد ربع او اقل مـنه 
ـبـيـا عن ربـاع في بــلـد غـني مـثل الـعـراق لــكـان أحـرز وسـامـا او
جدارة وهو الذي سبق وان حصل على أفضل رياضي في قارة
اسيا فضال عن ذلك فـهو الرياضي العـراقي الوحيد في االلعاب

 . الفردية من يحصل على ثالثة اوسمة ذهبية في عام
امـوال طـائـلـة صـرفـتـهـا االحتـادات االخـرى خـاصـة في االلـعـاب
اجلمـاعية وحـتى االلعاب الـفردية ولـم جتن منهـا وساما نـحاسيا
ـسؤول مـنصـات التـتويج يـوم نحرز واحـدا في وقت يتـصدر به ا
عرفة مـاذا يحتاج الرياضي وساما ملـونا وهو لم يغادر كـرسيه 

همة.  ناسبات ا وكيف يستعد ويرفع اسم بلده وعلمه في ا
ـكـنـهـا ان تـكـون قـلــنـا مـرارا وتـكـرارا ان ريـاضـة رفع االثــقـال 
راكز الـرياضة االولى في بـلدنـا من حيث حـصولهـا على اعـلى ا
في حال تـوفر لـلربـاع وفي مـقـدمتـهم صفـاء راشد مـعسـكرات
تــدريـبـيـة طـويـلــة االمـد ورعـايـة كـامــلـة حتت اشـراف خـبـراء رفع

االثقال وهم من أفضل من يضع برامج متطورة. 
سلـون جاسم هـو االخر من الربـاع القـادرين على احداث نـقلة
نــوعــيـة في الــنــتـائج وهــو يــحـرز فــضــيـة في مــنــافـســات الـدورة

االسيوية. 
بـيـة علـى عاتـقـها االهـتـمام ـفروض من االن تـأخـذ اللـجـنـة االو ا
بـالـربـاعـ وتـسـتـعـ بـصــبـاح زبـون فـهـو اخلـبـيـر الـعـارف بـكل
تــفـاصــيل رفع االثـقــال مع زمالء له يــصـنــعـون اجملـد الــريـاضي
الـعــراقي لــو اعـتــمـدنــا عـلــيـهم وفق خــطـة مــدروسـة نــسـارع في

تطبيقها بشكل سريع. 
نظم. مازال العـراق سيد نفسه ونغادر االجتـهادات العمل غيـر ا
ـــكن ان نــقـــفـــز خــطـــوات مــهـــمـــة فــهل مـن ســامع ريـــاضــيـــا و
ومــسـتـجـيب ومـتـفـاعل مع الـوســامـ الـذهـبي والـفـضي لـصـفـاء
راشد وسـلوان جـاســــــــم ام ان التـجاهل سـيبقى
مــــوجـــــــــودا الـى ان يـــغــــادر هـــؤالء االبــــطـــال
ســاحــات الــتــنـافـس ولم نــحـصـل عـلـى وسـام
ـبي صار أكـثر من حـلم بالـنسـبة لـلريـاضة او

العراقية?
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ي الدكتـور أثير مـحمد صـبري أجنـازه وزميله الـدكتور فـراس عبد احلـميد الـبدراني جهـازاً علمـياً يـستخـدم لقيـاس ارتفاع الـوثب العمـودي قياسـاً غير مـباشر أكد األكـاد
ستخدمة بالوثب العمودي غـير دقيقة وغالباً ما حتط وتقلل من درجة .وقـال د.صبري أن بعض الطرائق والوسائل التقليـدية ا للقدرة االنفـجارية الالهوائية لعضالت الرجل
تقـييم القدرة اإلنفجـارية لعضالت الرجل  ,بينمـا األجهزة واألدوات احلديثـة اإللكترونيـة والليزرية فهي غـالية التكـاليف وتوفرها مـعدوم أو على نطاق ضـيق أي غير متاحة
صاحـبة لـهذا االخـتبـار وألجل سهـوله تصـنيـعه وتوفـيره علـى نطاق واسع شـاكل ا لـلجـميع  ,بيـنمـا ابتكـار وتصـنيع اجلـهاز الـعراقي لـلوثب الـعمـودي جاء حلل كـثيـر من ا
بـتكـر للـوثب العمـودي هو ضـروري لالحتادات واألنديـة الريـاضية كن أن تسـتفـيد من تـصنيع اجلـهاز الـعراقي ا بالـعراق.وأوضح أن اجملـاالت واجلهـات الرياضـية الـتي 
ـدني ومعاهـد وكليـات وأقسام كن ان يُـستفـاد منه الختـبارات القـبول واللـياقـة للكـليات الـرياضيـة والعسـكريـة والشرطـة والدفاع ا وجمـيع القاعـات والصاالت الـرياضيـة و
بيـة الكتشاف التـربية الـبدنية والـرياضة في اجلـامعات بـاحملافظـات العراقـية عمـوماً للـقبول والـتقيـيم ومشاريع الـبحوث ولـلمراكـز التدريـبية في وزارة الـشباب والـلجنـة األو

واهب الرياضية لأللعاب اخملتلفة. وانتقاء وتعي ا
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.  Issue 6130 Thursday 30 /8/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد  6130 اخلميس 19 من ذي احلجة 1439هـ   30 من آب (أغسطس) 2018 م 

6  ÍœuLF « VŁu « ŸUHð—≈ ”UOI  w «dŽ —UJ²Ð≈

ZzU²½ öÐ ÎUŽU³ð  U UM*« —œUGð WO «dF «  U³ ²M*« ∫Uð—U Uł œUOÝ¬

 …b U  œËb(«Ë t u$ WO×{ ¡UMO*«Ë ÊUO MK  wÐöÞ rÝu  

مقارنة فـي البطوالت الـسابقـة وهذا متوقع
ـشـاركـة من نـاحـية الن االسـيـاد اعـلى قـمم ا
الـوصـول الى ريـاضـة االجنـاز مـوضـحا ان
اختيارات الالعب لـدورة االلعاب االسيوية
لم تـكن عــشـوائـيـا غــيـر ان الـنــتـائج لم تـكن

ملبية للطموحات.
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قال رئيس االحتاد الـعراقي للـقوس والسهم
ـشـهـدانـي ان اسـتـرالـيـا ونـيـوزلـنـدا سـعـد ا
ودول االوقــيــانــوس ســيـشــاركــون في دورة
ـقـبـلة الـتـاسـعـة عـشرة االلـعاب االسـيـويـة ا

التي ستقام في الص في .2022
ـشـهـداني اجـتـماع جـاء ذلك خالل حـضور ا
كـتب التـنفـيذي لالحتـاد االسيـوي للـقوس ا
والسهم الذي عـقد في جاكـارتا وب رئيس
االحتاد الـعـراقي للـقوس والـسـهم ان رئيس
االحتاد االسيوي والكوري اجلنوبي للقوس
والسهم جـانك ذكر ان اسـتراليـا ونيـوزلندا
ودول اوقـيــانــوس سـتــتـواجــد في االســيـاد
ـقبـلـة مـوضـحـا ان االحتـاد االسـيـوي قرر ا
ــبـيـاد سـحـب تـنـظــيم بــطـولــة الـتـأهــيل ألو
ـشاكل في طوكيو  2020من الهـند بـسبب ا
احتاد القوس الـهندي وتنـظيمهـا في تايلند
او كـازاخـسـتــان وسـيـتـنــافس الـرمـاة عـلى
ست بـطـاقـات تــأهـيـلـيـة مـخــصـصـة لـلـقـارة

االسيوية مناصفة ب الرجال والنساء.
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قـــال االمـــ الــعـــام لالحتـــاد الـــدولي لـــرفع

ظهر علـيه رياضييـنا في جاكارتـا وسنعيد
ـقبلـة مبـينا ان شـاركات ا حسابـاتنـا في ا
قلـة اخلـبـرة واالحتـكـاك أحد أبـرز االسـباب
التي ادت الى انـخفـاض مسـتوى الالعـب

اذ لم يـشـاركــوا في بـطــولـة او جتـمع خالل
تـقدم تقام في العام  2018الن بطوالت ا
الــســنـوات الــفــرديــة ولم نــســتـطـع خـوض
منافسات مع الدول االخرى السيما العربية
العـتـذارها بـسـبب انـشـغـال ريـاضـيـيـها في
معسـكرات تـدريبيـة اقيـمت في اوربا.وتابع
ـنــتـخب الـعــراقي انـتــظم في مـعــسـكـر ان ا
تـدريـبي امــتـد لـشـهـر كــامل في اذربـيـجـان
وكـان مـفـيـدا غـيـر ان مـعـانـاتـنـا ظـهـرت في
ـــعــســـكــر الـــثـــاني في اذربـــيــجـــان الــذي ا
اسـتـغـرق  12يـومـا مع ايــام الـسـفـر وكـان
غــيــر كــافي بــســبب ظــروف الــطــقس الــتي
تختلف عن اجواء اندونيسيا ذات الرطوبة
الـعـالـيـة وكـنـا نــعـول عـلى اقـامـة مـعـسـكـر
تـدريبـي في انـدونيـسـيـا في ضـوء اتـفـاقـية
الــتــعــاون لــكن لم يــتــحــقق واالمــر ايــضـا
يـنــسـحب عــلى مـعــسـكــر مـالــيـزيــا بـعـد ان

اليزي واعتذر. فاحتنا اجلانب ا
وزاد ان احلسـابات تـغيـرت االن وسندرس
ـشــاركـة الـعــراقـيــة في الـعـاب ونـشــخص ا
القوى في آسـياد اندونيـسيا بـغية اخلروج
بالنتائج التي تكفل عودة العاب القوى الى
نـاصـيـة الـتـفـوق رغم الـتـقـدم الـكـبـيـر الـذي
شــاهــدنــاه فـي اداء الالعــبــ االســيــويــ

الثقافة األوزبكية.
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الكم كــرار كـاظم في وزن  64كـغم خـســر ا
لـقـاء الـدور ربع الـنـهـائي الـيـوم االربـعـاء
ـا تــسـو وذلك الكـم الـيــابـاني نــار امـام ا
الكم بعد ايقاف احلكم النزال أثر تعرض ا
الــيــابــاني الى اصــابــة وشج قــرب عــيــنه
واالحـتـكـام الى الـنــقـاط الـتي اشـرت تـقـدم
الكم الياباني من خالل احلكام اخلمسة. ا
وقال رئيس االحتاد العراقي للمالكمة علي
تكليف ان قـرار احلكم غير مـفهوم اذ كيف
ـالكم الـــفــوز في ـــنح ا يـــوقف الـــنــزال و
باراة االدوار التمـهيـدية وكيف سـيلـعب ا
قبلة مبينـا ان مثل هكذا احلاالت تعتمد ا
ـباراة الـنـهائـية ولـيس باألدوار فقط في ا
االقصائية وقـد حرمنا احلكـام من ميدالية

للعراق السيما وان كرار هو االفضل.
ــنــتـخب الــعـراقي من جــانـبه ذكــر مـدرب ا
الكـمـة سـامـي عـبـد الـعـزيـز ان خـسـارة بـا
كرار كانت مفاجئة وكـنا نعلق اآلمال عليه
ــبــاراة الــنــهــائــيــة بــعــد لــلــوصــول الـى ا
الـعـروض الـقـويــة الـتي قـدمـهـا في االدوار
الـسـابــقـة.واضـاف عـبـد الــعـزيـز ان احلـكم
اوقف النزال واجته الى التنقيط في اجراء
غــــيـــر عــــادل ألنه حــــرم كـــرار من الــــفـــوز
واالنـتـقـال الى الـدور نصـف الـنهـائي وان
خــــصـــمـه لم يــــكن صــــعـــبــــا وبـــاإلمــــكـــان
الكم كـرار كــاظم فـأكـد ان اجـتـيــازه.امـام ا
الكم هـــنـــاك مــــجـــامـــلـــة في اعـالن فـــوز ا
الياباني فبـدال من ان يعطيه احلكم انذارا
خملالفته اوقف النـزال واعتمد على قرارات
احلكام مشيرا الى انه راض عما قدمه في
دورة االلــعـاب االســيــويــة رغم عــدم فـوزي
بـاي وسـام مـلـون. وكـان كـرار كـاظم تـغـلب
ــالكـم فــي الـــــــــــــــــدور الـ  32عــــــــــــــــــلــى ا
الـتــركـمـانــسـتــاني مـحـمــيت بـيــردابـايـيف
الكم بنتـيجة  0-5وفي الدور الـ  16هزم ا
الفـيـتنـامي فـان جونك بـنـتيـجة  ?0-5قبل
نافسات من الدور ربع النهائي. ان يودع ا
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ودع العب اجلودو مـحمـد سـتار مـنافـسات
وزن  66كغم بعد خسارته في الدور الـ 16
امـام بـطل قـيـرغـسـتان تـي آرتـر في الـنزال
الــذي جــرى الــيــوم االربــعــاء في اجملــمع
الـريــاضي الـرئــيـسي وكــان سـتــار اجـتـاز
الدور الـ  32بتـغلـبه على بـطل فيـتنـام فان

فو نام.
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ـالي لالحتـاد العـراقي أللـعاب أكد االمـ ا
ـشارك فـي اسـياد ـنـتخـب ا الـقـوى مـديـر ا
ندونيسيا الـدكتور زيدون جواد ان نتائج
عروس االلعاب كانت بعـيدة عن التوقعات
السيما وان اختيارات الالعب جاءت وفق
الــنــتــائج الــتي حــقــقــوهــا فـي الــبــطـوالت
السابقة وارقـامهم كانت تؤهـلهم لالنتقال
الى الـسـبـاقـات الــنـهـائـيـة. واضـاف جـواد
ستوى الذي اننا كاحتاد غير راض عن ا
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شـاركة العراقـية في دورة االلعاب اقتربت ا
االســيــويــة الــثــامــنــة عــشـرة فـي جــاكــارتـا
بيانغ من خط النهائية اذ لم يتبقى في وبا
الـســبـاق ســوى مـنـتــخـبــات الـعــاب الـقـوى
الكـمـة والـكـوراش والـسـامـبـو واجلودو وا
والكـانـوي وسيـتم الـيوم االربـعـاء التـعرف
ـالكـــمــة عـــلى مـــشـــوار الـــعـــاب الـــقــوى وا
والكوراش فيما سيخوض اجلودو يوم غد
اخلــمــيس مــنــافــســات وزني  73كـغم و81
كـغـم اذ سـيــواجه ســجــاد غـا صــحن في
وزن  73كــغم بـطـل كـوريــا الــشـمــالــيــة كـيم
شول ويقابـل هادي علي هادي في وزن 81

كغم بطل لبنان ارزار ستيفان.
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واوقعت قرعة الكانـوي الالعب احمد سمير
في اجملــمــوعــة االولى في ســبــاق الــســرعـة
 200الذي سينطلق يوم غدا اجلمعة في
ـبــيـانـغ اذ  تـقــسـيم احـواض مــديــنـة بــا
الالعب الـ  16عـلى مـجـمـوعـتـ تـضم كل
مجـمـوعة ثـمانـيـة جذافـ ويـواصل سمـير
تدريبـاته اليـوميـة بغيـة التـحضيـر للـسباق
الرسمي وسيواجه في اجملموعة العب من
هــــونك كــــونك والــــهـــنــــد وقـــيــــرغـــســــتـــان
وانـــدونــيـــســـيــا وكـــازاخـــســتـــان وكـــوريــا

اجلنوبية وكمبوديا.
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مشـاركـتـنا في ريـاضـة الـسامـبـو في آسـياد
انـدونـيـسـيـا حـدد لـهـا يـوم االول من شـهـر
ـقبل وسيـمثل العراق فـيها الالعب ايلول ا

جاسم قدوري في وزن فوق  90كيلوغرام.
نتخب العراقي للسامبو فالح وقال مدرب ا
ـؤتــمـر الــفـنـي سـيــقـام يــوم غـد حـسـن ان ا
اخلـمـيس وسـيتـم من خالله تـثـبـيت اسـماء
الالعب واالوزان والقرعة الـتي لو ابعدتنا
عن الالعب الـيابانـ فان حظـوظنا كـبيرة

تقدمة. راكز ا في الوصول الى ا
واضـــاف حـــسن ان الالعب جـــاسـم قــدوري
ــنـتـظـمـة و تـخـفـيف يـواصل تـدريـبـاته ا
نافسات حمل التمرين وذلك القترابنا من ا
عسـكر الـتدريـبي اخلارجي أسهم في وان ا
تـطـويـر قـدرات العـبـنـا وهـو جـاهـز خلوض

باريات. ا
والــســامــبـــو والــكــوراش من بــ االلــعــاب
اجلـــديــدة الـــتي دخـــلت الى دورة االلـــعــاب
االســيــويــة الــثــامــنــة عــشـرة فـي جــاكــارتـا
بـيانغ وشـارك فيـها الـعراق الى جانب وبا
اجلوجـسـتيـو اجلـديـدة ايضـا وهي ريـاضة
قـتـالــيـة يـابـانـيــة اشـتق مـنـهــا الـكـثـيـر من
الــريـــاضــات الــقـــتــالــيـــة أبــرزهــا اجلــودو
وحتـظى بشـهـرة واسـعـة في الـعـالم وآسـيا
علـى وجه اخلصـوص وخـرج مـنتـخـبـنا من
ـنافـسـات بال اوسـمـة امـا الـسـامـبـو فهي ا
رياضـة روسيـة معـنـاها (الـدفاع عن الـنفس
بـدون سالح) وهي ريـاضـة جـديـدة نـسـبـياً
والــكــوراش ريــاضـة قــتــالــيــة مــعـروفــة في

في مـــوسـم   كــان بـــعـــيـــد عـن رغـــبــة
جمهـور الفـريق  الذي يـأمل ان تتـغير
قبل بـعدمـا تسلم وسـم ا االمور في ا
ـهــمــة ابن الـنــادي د يــحـيى عــلـوان ا
والــتـعــويل عــلى خـبــرته الــتــدريـبــيـة

بعدما عمل مع عدة فرق ومنتخبات.
مـهـمـة  عــلـوان واشـرف   حتـتـاج الى
شاركة دعم االدارة في تغير اجـواء  ا
القادمة  واهـمية ان تأتي مـختلفة عن
األخـيــرة الــتي حتـتــاج الى الالعــبـ
الـقـادرين عــلى الـعـطــاء   وان يـعـكس
ــنـافـســة الـتي الالعـبــ  دورهم في ا
تـتـطـلـب تـشـكـيل فـريـق مـتـكـامل قـادر
ـنـافـسة    ويـحـتـاج الى اجواء على ا
نـفسـيـة فـنـيـة واداريـة  امـام حتـديات
مـــــــتــــــوقـع ان تــــــواجـه الــــــطـالب في
صـفـوفــهم الـتي يـبــدو االدارة تـسـعى
الى تأهـيلـها بـقـوة  لكي يـطرح نـفسه
طلوبة  وفي كل االحوال  ال باحلالة ا
تـبــدو الــطـريـق سـالــكــة  اذا لم تـؤمن
شـاركـة  ويـجهـز الـفـريق كـما سبـل  ا
يجب  حتى تـظهر صـفوفه قادرة على

نتخبات الوطنية تودع بطولة آسياد اسيا في جاكارتا Ÿ«œË∫ ا
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الــدفــاع عن ســمــعـتـه الــتي تــدهـورت
ـذكور وسـم ا كـثـيـرا خـصوصـا فـي ا
ـهـم ان تـتـعـلم االدارة وقـبـله وقــبـله ا
ه  باجتـاه حتقيق وتتـجه نحـو تقـد
نافـسات بـعدما سـقط   كثـيرا  امام ا
حتقـيق حـلم  الـلـقب   بعـد مـشـاركات

مخيبة بكل معنى الكلمة .
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ال نــدري من اين نــبــدأ بــاحلــديث عن
اسوء مـشاركـة للمـينـاء رغم انه سبق
وهــبط لــلــدرجــة الــثــانــيـة فـي بــدايـة
الثمـانينـات لكن األمور مـرت طبيـعية
بعـدمـا استـعـاد تـوازنه وعاد بـسـرعة
غير ما يجري اليوم شيء غير مفهوم
ومعـقول وامر كـإرثي ان تبـقى األمور
سائبـة بالـشكل الـذي    نشـاهده امام
ــوانـئ والــلــجــنــة عــجــز مـــؤســســة ا
ــوضــوع ــبــيــة والــفـــشل بــحل ا االو
كن واستـعـادة الـنـادي لـوضعـه وال 
الحدان يـتصـرف باألمـور كمـا يعـجبه
حتت أي عـــنــوان كـــان ومـــهــمـــا كــان

حجمه ولونه وقوته.

تشـهـد انتـخابـات   بـاتت مجـرد طرق
لــــلـــوصــــول   ولــــتـــبــــوء اشــــخـــاص
لـلــمــنـاصب الــريـاضــيــة الـتي  يــبـدو
مسـتـبـاحة  مـن خالل تكـتالت  سـعـيا
لـــلـــدفـع بـــهم     لــــلـــواجـــهـــة   حتت
عناوين  مجـردة وليس لتـقد العمل
ـسئـولة عن شـكـلة بـاجلهـات ا والن ا
إدارات األنـــديــة واالحتـــادات   الـــتي
بــقــيـت جتــامل  جــهـــة عــلى حــســاب
اخـرى لــتـبــقى الـفــوضى قـائــمـة ومـا
يــجـــري في احـــد اهم واعــرق انـــديــة
كن ان يستمر عبر يناء ال  العراق ا
 تعلـيمات قـانونيـة اللجـنة اإلنشـائية
الــتي لم حتــدد مــعـالـم طـريـق الـعــمل
الـصــحـيح  فـقـط واجـهـة  لــلـتـفــسـيـر
ولــيس لــلــحــسـم  وتــتــكــا عــلى عــمل

نقسم أساسا. كتب ا ا
ــيــنــاء واالحتــادات  مــا يــجــري في ا
ـكـتب يـجب ان  يـسـرع  في مـغـادرة ا
واالحتـادات الـريـاضـيــة  بـعـد الـفـشل
ـــشـــاركــة األســـيـــويــة في الـــذريع بــا
ـذهل  لـبـقـية جـاكارتـا  إمـام الـتـقدم ا
الــــدول   ومـــــا تــــقــــدمـه  الــــيــــوم من
اجنـــازات ألنـــهـــا اعـــتـــمـــدت الـــعـــمل
الـصـحـيح ولـيس الـدفع بـاألمـور كـمـا
يـــجـــري عــنـــدنـــا عـــنـــدمــا غـــاب اهل
ـي  وافرغ كل االختصـاص واألكاد
شيء  عـــنـــدنـــا افـــرغ  من مـــحـــتــواه
بـسـبب االنـتـخـابـات   الـتي  أوصـلت
أشــخـاص زادوا من مــخــاطــر الــعـمل
ـهـني ألنـهـا  فــاقـدة لـتــقـد الـعــمل ا
وسط  غياب مراقبة اللجنة الرياضية
ــانـيــة  الــتي تـتــحــمل كل الـذي الـبــر

يحصل في الرياضية على كل
ـيـنـاء  وبـعـد  مـا يـحــصل في نـادي ا
بداية العاصفة التي ستضرب األندية
مرتكـز الرياضـة العراقـية التي تـفتقد
اليوم ألبسط مفردات العمل الصحيح
ومــا زاد الـطــ بــله نــقل صالحــيـات
وزارة الــــشــــبـــاب لــــلــــمـــحــــافــــظـــات
ــســلــوخــة عن شيء وحــكــومــاتــهــا ا
اسمه الرياضة حتت حجج واو همام

وتفسيرات ما انزل بها من سلطان.
ــيــنـــاء يــعــصــر احلــديث عـن نــادي ا
الــقـلــوب ويــتـرك غــصــة ويــخـشى ان
يبقى حـديثا لـلذكريـات إمام الفوضى

العارمة وسط صمت اجلميع.
يـنـاء حـصل على دققـوا مـعي فـريق ا
ـــوقـع اخلـــامس عــــشـــر وجـــمع 41 ا
نــقـــطــة من الـــفــوز في  8 مــبـــاريــات
والـــتـــعـــادل  17 مـــرة وخـــســـارة13
وسجل  34وعلـيه  47 وانسـحب في
أكـثـر من مـبــاراة   والزالت مـشـاركـته
لـلـمـوسم الـقـادم مـهـددة امـام انـتـقـال

عـــنـــاصــــره لـــفـــرق أخـــرى   وتـــوقف
الــتـمــويل من اجلــهــة الــراعـيــة لــعـدم
ـوقف اخملـيب قـنـاعـتـهــا   بـاإلدارة وا
بـية الـتي كان األجـدر بها للـجنـة االو
ان تــتــرك األنــديــة لــلــوزارة وتــتــفــرغ
لـعــمـلــهــا مع االحتـادات وان ال تــبـقى

تمسك بالعصي من الوسط?
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ــوقع وحل الــفـــريق   الــبــحـــري في ا
الـسـادس عــشـر بـعــدمـا تـمــكن نـاصـر
ـــوقف في األوقــات طالع من إنـــقــاذ ا
األخيرة مسـتفيدا حـتى من مواجهات
الــكــبـــار عــنــدمــا تـــعــادل مع الــزوراء
وتــفـــوق عــلى الـــشــرطـــة ومــحــاوالت
ناجحة مع بـقية الفـرق قبل ان يضمن
شاركـة والبقـاء موسما البقاء هـدف ا

ثالثا.
ومهم ان تـهـتم ادارة الـنادي بـالـفريق
نـاسـبة في أكثـر واتـخاذ اإلجـراءات ا
انتداب الالعبـ القادرين لـلدفاع عنه
ـهــمـة الــقـادمــة الـصــعـبـة وان ال في ا
يـبقى الـفـريق مـتـأخـرا لـلمـرة الـثـالـثة

وقد يفقد فرصة البقاء.
 وكـــان الـــفــــريق حـــقـق الـــفـــوز في 8
مـبــاريــات وتــعـادل  14و16 خــسـارة
وســـجل  41وعـــلـــيه  58 وجـــمع 38

نقطة
 وبـالـكـاد بـقي الــديـوانـيـة في مـقـعـده
بـعــد الـعـودة لــلـدوري وتـنــاوب عـلـيه
أكثـر من مـدرب لكـنه انـهار في مـلـعبه
قـبل ان يـفــشل خـارجه لـكــنه حـقق مـا
كــــان يــــبــــحـث عــــنه وسـط تــــرحــــيب
جمـهوره الـكبيـر في ان تأتـي اجلهود

شاركة القادمة أكبر لدعم ا
 وكان الفريق قد جنح في  7 مباريات
والــــتـــــعــــادل في  10 وخــــســــارة21
يناء وأفضل نتيجت له الفوز على ا
والـــطالب واخــــر الـــفـــرق كـــان فـــريق
احلـس الـذي جنح بـصـعـوبـة بـالـغة
في مشاركة لم تكن سهله امام الوضع
ـشاركة الي الذي كـاد ان يعـصف با ا
الـتي  أنـقـذهـا العـبـو الـفـريق  واحلظ
في اخلـطـوات األخـيرة احلـظ وكاد ان
يــتـوقـف  ويـعــود  الى مـن اين صــعـد
لوال قرار الفيفا بخصم ثالث نقاط من
رصيد زاخو واحلال لكربالء بعد منح
نـــقـــاط مـــبـــاراته الـى الـــطالب   وهي
جتــري أسـاســا  لــكن فــريق احلــسـ
حــقق مــا كـان يــبــحث عــنه  من خالل
حتقق الفوز في  5مباريات  والتعادل
28 في   12وخــــــــســــــــارة   21 وله 
مـــعليه  58 وجمع   27 متقـدما على
كـربالء بــفـارق االهــداف  فـــــيـمــا بـلغ
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يـناء امر مخـجل ومعيب ما يجـري با
ويــعـكس االســتــهـتــار بــالـتــعــلـيــمـات
والـضـوابط الـتي يـفـتـرض ان تـسـري
ـيـنــاء حـسب بل في لـيس في نــادي ا
جمـيع مـؤسسـات الـرياضـة   وجتاوز
ــــكــــتب اخلــــلل الــــواضـح في عــــمل ا
التـنـفـيـذي للـجـنـة وضـعف اإلجراءات
التي جرت لـتوتـر األجواء ليس داخل
ـــيـــنـــاء بـــعـــدمـــا  تـــأجـــيل نـــادي ا
انــتـــخــابــات االحتــادات الـــريــاضــيــة
وسط خالفــات واتــهــامـات دخــلت في

وضع خطير.
ــيــنــاء من  ان مــا يــجــري في نــادي ا
خالفــات ســـابــقــة خــطـــيــرة يــجب ان
تـواجه بــالـردع في ظـل هـذه الــضـجـة
الــكـبــيــرة الــتي تــعــكس مــدى تـراجع

العمل في مؤسساتنا الرياضية.
اخلـلل في  الــلـجــنـة ووزارة الــشـبـاب
ليس الـيـوم بل من فـتـرة لعـدم حتـديد
شكل االنـتـخـابات و الـهـيـئات الـعـامة
ومن يـحـق له االنـتــخـاب   وان يــكـون
الـــكل مـــشــدوديـن مع  األنـــديــة الـــتي
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نـتــوقف الـيــوم في مـراجــعـتـنــا لـفـرق
متاز في مشـاركتها األخيرة الدوري ا
  عــنـدمــا نــســلط األضــواء عــلى اخـر
سـتــة فــرق كـانـت قـد ضــمـنـت الـبــقـاء
ومنهـا خرجت عن رغـبات وطـموحات
ــيــنــاء أنــصــارهــا  حــيـث الــطالب وا
والديوانيـة الذي بقي بـصعوبـة بالغة
بــعــدمــا بــقـي مــهــددا  حــتى اجلــولــة
االخيرة بالهبـوط بسبب ازمة النتائج
 الـتي مـربـهــا لـكـنه جتـاوز االمـور مع
الفـرق الـست  الـتي سنـتـناولـهـا التي
تصدت للـمهمة من اجل الـبقاء الهدف
الـــتـي شـــاركـت من اجــــله فـي مـــوسم
صـعب بـكل ما تـعـنـيه الـكـلـمـة ما دفع
راجعة اجلدية سابقات الى  ا جلنة ا
ـــوضــوع وقـت اقــامــة  واالهــتـــمــام 
الدوري  عـندمـا حدد الـثاني عـشر من
وسم قـبل موعـدا النـطالق ا الشـهـر ا
اجلـديد عـنـدمـا اعـلن عن بـدايـة الدور
االول من بطولة الـكاس  التي  جمعت
فـرق  مـغـمـورة بـعـد غيـاب اغـلـب فرق
الـــدرجــة االولى الـــتي يـــبـــدو تــواجه
مـشـاكـل مـالـيــة حـدت من مـشــاركـتـهـا
وسـنـســتـعــرض االمـر في  وقت الحق
ألهـمــيـة الـبــطـولــة الـتي لألسف تالق
إهماال من اغـلب الفـرق  وتعـمل اليوم
مـا بوسـعـهـا إلعـداد فرقـهـا اسـتـعدادا
ـقـبل  عـنـدمـا غـادرت مـنـها لـلمـوسم ا
الى  عــــدد مـن الـــدول لــــلــــدخــــول في
مــعـــســكـــرات تــدريـــبــيـــة  اذا لم تــكن
ترويحـية في وقت  هي تشـكو مشاكل
نـاسبة وغير مـناسبة  حتى مالية   
مــــنـــهــــا  تـــعــــجــــز من   إكــــمـــال دفع
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ونعود لتقيم مـشاركات اخر ستة فرق
حـيث احلــدود الــذي حل  ثـالث عــشـر
الـتـرتـيب بــعـدمـا جـمع 43نـقـطـة  من
حتقيـق الفوز  11مرة  والـتعادل  10
مـرات   وســجل  41هــدفـا وعــلــيه53
وظــهــر في وضع مــتــبــاين  من حــيث
االداء  الــذي انــعــكس عـــلى نــتــائــجه
ـفـترض عـنـدمـا اعـتـمـد عـلى مـلـعـبه ا
نـادي الــتــاجي  ولم يــنـجـح كـمــا كـان
مـنــتـظــرا  مـنه في مــبـاريــات الـذهـاب
التي شكلت مشـكلة ليس امام احلدود
ــا في ذلك بل امـــام جــمــيـع الــفـــرق 
اجلــمـــاهــيـــريــة ومــنـــهــا ابن جـــلــدته
الــشــرطــة الـذي تــراجـع رابـعــا بــسب
تــــــــعـــــــثــــــــره  فـي  عـــــــدد مـن مـالعب
احملافـظات في أصـعب أوقات الدوري
ـوسم وفـشــلت عــنــاصـره في إنــقــاذ ا
ـالـيـة والـبـشـرية لـكـنه رغم  الـقـدرات 

كان خيبة ألنصاره
وقدم احلـدود موسـما مـهمـا  وكاد ان
يـنــهي  الــدوري في مــكـان أفــضل من
ــشــاركــة الـتي الــذي انـتــهت عــنــده ا
ظهـرت  مقـبولـة   امام قدرات الـفريق
الــذي اعــتــمـــد عــلى العــبــ  شــبــاب
قــدمــوا مــا عـلــيــهم  فـي مـوار صــعب
امــام امـــكــانــات االدارة الـــتي  يــبــدو
تواجه مـشـاكل مـاليـة رغم   مـوجـدها
ـبـالع من االفـراد واهـمـيــة اإلسـهـام 
بسـيـطـة لـدعم النـادي  الـذي بـإمـكانه
ان يغير من عـمله التقـليدي والتوسع
بـإقـامـة فـرق  اخـرى  كـمـا كـان احلـال
ـوسم عــنـدمــا كـان عـلــيه في بــعض ا
ـتـازا ويـظـهر ـتلك فـريـقـا سـلـويا 
الـنــادي بـعـيــدا عن  تـقـد االنــشـطـة
اخملـــتـــلـــفـــة واســـتـــقـــطـــاب عـــدد من
الـريــاضـيــ خـصــوصـا في األلــعـاب
الفـرديـة  بـعـدما تـأتي مـشـاركـة فريق
كـرة الـقـدم عـاديـة وتـقـلـيـديـة وهـذا ال
ذكور وحده بل ينطـبق على النـادي ا
ـؤسـساتـية على الـكـثيـر من االنـدية ا
الــتي عــلـيــهــا ان تـتــحــول في مــسـار
األنـشـطـة ولـيس االحـتـفـاء وراء  كـرة

القدم وحدها.
هم أنـهي الـفـريق موسـمه الـصعب  ا
ــكــانـه الــهــدف من وذلك بـــالــبــقـــاء 
ـدرب مــظـفـر ـشــاركـة الـتـي دارهـا ا ا
جـبــار قـبل ان تــعـقـد إلدارة عــقـدا مع
ــدرب الـقــد اجلــديــد عـادل نــعــمـة ا
ـوسم الـذي سـيـتـولى ادار ة األمـور ا

القادم.
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موسم للنـسيان شكل مـعاناة حقـيقية
لألداة والالعــبـــ واجلــمــهــور الــذي
احـتج أكـثـر من مــرة مـطـالـبـا بـتـغـيـر
ادارة عالء كاظم التي حـاولت جاهدة
ترتيب األمور وتـرك النادي   امام من
يدفع ديون االدارة الشخصية ليتولى

همة بدال منها.   ا
ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة فـــشـــلت االدارة في
ـطـلـوب لـلـمـدرب عـنـدما االخـتـيـار   ا
تـــعــاقـــدت مع مـــدرب رومـــاني  بـــعــد
مشاركة صـعبة  تـعثرت التـحضيرات
ألكثر مـن سبب قبـل ان تكشف االدارة
الي   التي مرة اخرى مشكلة العوز ا
اربكت خطط الفريق الذي كان  خارج
رغـبـة جــمـهـوره  من الــبـدايـة قـبل ان
ـدرب الـرومـاني  وبـتـعـاقب يـطـاح بـا
الـبـقـيـة والـكـل فـشل في انـقـاذ مـوسم
الـفــريق الـذي واجه حتــديـات كــبـيـرة
ـشـاركـة  الـتي انـعـكـست عـلـى واقع ا
ســارت مــتــعـثــرة قــبل ان تــهــاجم من
جمهـور الطالب اكـثر من مـرة  بسبب

تـراجع الـنـتائـج الـتي ال تـليـق بفـريق
مــثل الـــطالب الــذي بــقـي بــعــيــدا عن
قدمـة حتى  منذ األلقاب البل مـواقع ا
عــقـــد ونـــصف من الـــزمن  واســتـــمــر
مــتــأخـــرا بــ اقــرانه قـــبل ان تــأكــله
نتائج الذهاب ولم يحقق الفوز اال مع
كـــربالء بـــقــرار  االحتـــاد  الـــذي اثــار
جدال  ولـيس هـذا فـقـد تـدهـورت امور
الــطالب وافــتــقـــد لــتــنــظــيم صــفــوفه
خصـوصـا الصف االول بـعـدما تـركته
ابرز عناصـره  ولم يظهـر كما مـنتظرا
منه في أي مـرحلة مـن مراحل الدوري
الــذي اضــاف نــكــســة اخــرى لــســجل
شـاركات اخملـيبة  بـعدمـا تراجع في ا
الــتـــرتــيب  بــشـــكل غــريب ولـم تــنــفع
ـهـمـة في ايـقـاف مـحـاوالت من  ادار ا
نزف الـنقـاط لتي الـزمته الـتراجع الى
ــوقع الــرابع عـــشــر  قــبل ان يــنــهي ا
ـــرفــوض من جـــمــهــوره في ــوسم ا ا
ـوقع الــثـالث عــشـر  بــعـدم فـازب11 ا
مـبـاراة وتــعـــادل في   10وخـسـر 17
وسجل  43 عليه  59وجمع 43نقـطة
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فريق الطلبة
يستعد من

جديد
للمشاركة في
متاز الدوري ا

االثـــقــال مـــحـــمـــد حــسن جـــلـــود الـــعــراقي
اجلـنسـيـة ان الـفـرصـة سانـحـة امـام ابـطال
رفع االثــقـال لــلــمــشـاركــة في دورة االلــعـاب

بية في طوكيو . 2020 االو
واضاف جلود انه في ضوء ما حققه الرباع
صفاء راشد بفـوزه بذهبية وزن  85كغم في
دورة االلعـاب االسـيـويـة الثـامـنـة عـشرة في
اندونـيـسيـا وزمـيـله سلـوان جـاسم صاحب
فضية وزن  105كغم فان حظوظهما كبيرة
ــبـيـاد طـوكــيـو وحتـقـيق لـلـمــشـاركـة في او
نتـيـجة ايـجـابـية اذ اليـزال امـام احتاد رفع
االثقـال متـسع من الوقت لـتهـيئـة الربـاع
ووضع برنامج تدريبي يؤهلهـما للمنافسة
وان مـاحـقـقه الـعـراق في لـعـبـة رفع االثـقـال

في آسياد اندونيسيا مفخرة للعرب.
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قــال نـــائب رئــيـس االحتــاد الــعـــراقي لــرفع
االثــقـــال صــالح مـــحــمــد كـــاظم ان االحتــاد
الدولي لـلعـبة قـرر تغيـير جـميع االوزان في
رياضة رفع االثقال وسـيلعب بطـلنا الذهبي
صــفـاء راشــــــــد في وزن  89 كـغــــــــم بـدال
من وزنه الـــســــــــابق  85 كـــغـــــم فـــيـــمـــا
ــبـيـــــــــــاد اعــتـــــــــــمـاد ســــــــيـتـم في االو
وزنـــــي  81 كـــــــــــــــــــــغم و 96 كـــــــــــــــغم
الـــــقـــــــــريــــبـــــ من صــــــــــفــــاء راشــــــــــد
ـــــــــــــعـــتـــمـــدة مـــوضـــــــــحـــا ان االوزان ا
 73, اجلـــــــديــدة هـــــــــــــــي (67 ,61 ,55
81 ,109 ,96 ,89 وفوق 109)كغم.


