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اخلسـارة لفـريق اربيل  وهـوالثاني
بـعـد الـصـنـاعـات ويـبـدو ان الفـريق
يلـعب  حتت ضغط جـمهوره عـندما
يخـرج ويفـوز  لكـنه يعـود ويتـعادل
ويـنـزف الـنـقـاط عـلى هـذه الـشـاكـلة
قبل ان يفقد مكـانه ويتراجع تاسعا
ـيـزة االرض الـتي  كـان النه افـتـقـد 
عـلى  عـماد عـودة تـسـخيـر اجلـهود
والتـعامل بحـذر شديـد مع مثل هذه
كن ان تـمر دون ـباريـات التـي ال ا
االسـتـفـادة منـهـا رغم مـا تـتـوفر من
ظــروف  لـعب حــيث عــامـلي االرض
واجلـمهـور  كمـا تـقوم به كل الـفرق
يدان النهـا تدرك طبـيعـة مباريـات ا
والـذهـاب  عنـدمـا يـخـرج اربيل الى
اهم مــبــاريــاته  لالن عــنــدمــا يــحل
ضــيــفـا عــلـى  اجلــويـة فـي مــبـاراة
ـؤشـرات تقـف جلانب صـعـبـة  كل ا
ـر بـافـضل حـاالته ـضـيف الـذي  ا
بــــعـــدمــــا خـــطـف الـــصــــدارة الـــتي
سـيــدافع عــنــهــا  بــقـوة النـه افـضل
ـذكور الـفـرق اليـوم  بـعـد النـجـاح ا
من خـالل بـوابـة  الــديـوانــيـة وجـاء
ــذكــور الــدور لــلــدقـــاع عن الجنــاز 
ــسـاعـدة عــنـاصــره الـتي تـواصل
تـــقـــد  اإلحـــداث والـــوصـــول الى
افضل النـــــــــتائج  من خالل الدور
الواضـح لهم ولـلمـدرب بـاسم قاسم
وقـــيــــــــــادة لــفـــريق بـــطـــمـــوحــات
احلــــصـــول عـــلـى الـــلــــقب واحلـــال
لــلــكــاس  واالرتــقــاء الى مــســتــوى
قـبلة  حيث دوري ابطال شاركة ا ا
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ولم يــفـسـر سـقـوط فـريق الـسـمـاوة
لعـبه  عندمـا خسر للـمرة الثـالثـة 
من فــريق احلــســ بــهــدف حــمــزة
حــسـ د21عــــلى بــــدايــــة الـــلــــعب
رور بـه للـنهـاية والـعودة بـكامل وا
الــعالمــات بــفــضل طــريــقــة الـلــعب

واضح بــسـبب االخــطـاء الـدفــاعـيـة
الـــتي كـــانت وراء  دخــول الـــكــرات
االربع في اقـسى خـسـارة يـتـلـقـاهـا
الفـريق بعدمـا استعـاد توازنه امام
الــوسـط ذهـابــا وفـي الـبــصــرة  مع
الــزوراء  لــكـن مــهم ان يــتـــعــلم من
درس اخلـسـارة  لـلـحـد من خـطـورة
الـــنــتـــائج  واهـــــــــمــيـــة الــظـــهــور
ــطـلــوب من هـذه االوقــات قـبل ان ا
تـبــقى االمــور تـســيـر مــتـعــثـرة في
الــوقـت لــذي اســــــــــتـــعــاد الـــنــفط
شـيء من قــــوته بــــعــــد اخلــــســــارة
الثقـيــــــــــلة العـربية بكل مـا تعنيه
ـا اليكـون طعمـا  لفوزه الكـلمة ور
ــــــيـــــنــــــــــــاء  مـع فـــــوارق عـــــلـى ا
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وتــخـــلى نــفط مـــيــســـان عن مــوقع
الـصـدارة بـعـد تـعـادله الـسـلـبي مع
مــضـيــفه اربــيل  لــيــصـطــدم بــفـوز
اجلـــويـــة لـــذي اعـــتـــلى الـــصـــدارة
وتـراجـع مـيــســان وصـيــفــا بــشـكل
ــوقع احلــالي مــؤقت وقــد يــتـــرك ا
امــام حتــديــات مــبــاريــات الــذهـاب
ـيدان والتـعويل  عـلى مواجـهات  ا
ــهـــمـــة الـــتي  حتـــتــاج الى امـــام ا
الــتـوازن  الن غـيــر ذلك سـيــنـعـكس
ـشـاركـة الـذي اليـبـدو عـلى طــريق ا
ســهال حتـت  أي ظــرف كــان   بــعـد
تـرك الصـدارة الـتي تـمتع به لـفـترة
من  الـوقت  بـفضل عـطـاء الالعـب
في بــدايـة مـهـمـة  الزال يـقـدم فـيـهـا
احـمـد دحـام الـفـريق بـشـكل مـقـبول
من جمهوره قـبل ان يحافظ الفريق
على نظافة سجله  وتنتظره مباراة
مؤجـلة مع اجلويـة األسبـوع القادم
كما  يـامل في ان يستـعيد دوره في
حتـــقـــيق نــتـــائج الـــفـــوز  عــنـــدمــا
يـســتـقــبل فــريق احلــسـ اجلــولـة
ـثــابـة الـقــادمــة  والـتــعـادل يــعــد 

مع مـبـاريـاته  حـيـث الـفـوز الـكـبـير
ـينـاء باربـعة اهـداف لهـدف على ا
ــنح نــفـسـه فـرصــة الـتــقـدم  في و
ــنــاسب في اداء ايــجــابي الــوقـت ا
ونتـيـجة اكـثر من مـهمـة  ووافر من
االهــــداف الــــتـي عــــكــــست قــــدرات
الـهــجـوم الـسالح الـذي عـاد يـتـقـدم
خـطـوط الفـريق الـذي مـر من بـوابة
ـيـنـاء الـذي خـيب  امـال جـمـهوره ا
بعدما ظهر متراخيا  وكان عليه ان
يغـير من مـسار االمـور بعـد العودة
للتعادل بالنـتيجة مع بداية الشوط
الثاني  التي كان  بامكانه ان ينهي
ــبــاراة  النـــهــا افــضل من فــيــهـــا ا
اخلـسـارة الـثـقـيلـة وظـهـور مـعـاناة
الــنـتـائـج لـتي يـخــشى االنـصـار ان
تـــعــود مـــرة اخــرى بـــعــدمـــا عــرف
الـفريق طـريق االنتـصـارات  بعـدما
تـــمـــكن مـن قـــهـــر الـــزوراء قـــبل ان
تــنـقــلب االمـور بــوجه عـقــيل هـاتـو
الـذي يـقدم الـفـريق بـشكـل مهم رغم
ظــروف الــعــمل الــصــعــبــة واالزمـة
الـية الـتي لم تنـته بعـد والتراجع ا
مـوقـعـا  حـيث العـاشـر في  نـتـيـجة
جـاءت عـلى عـكس الـتـوقـعـات  قـبل
ان تــنـــعــكس  ســـلــبــا عـــلى مــســار
ـشــاركــة  حـيــنـمــا تـلــقى الــفـريق ا
اخلسـارة الثالـثة من ست مـباريات
لـتــثـقـل كـاهل الــفـريـق الـقــادر عـلى
الـعـودة مـن خالل مـبـاراته الـقـادمـة
الثـالـثـة الـصـعـبـة عـنـدمـا يـسـتقـبل
الــطالب في الـبـصــرة ومـحـاولـة رد
االعـتــبـار  لـلــخـسـارة الــثـقــيـلـة مع
الــنــفط  الــتي شــهــدت تــبـاعــدا في
خطوط الفـريق على عكس ما قامت
به في  لقاء الزوراء  وسط توقعات
ــراقـبـ ان يــخـدم مـهــمـة الـنـفط  ا
بعدمـا ارتفعت مـعنويـات  الالعب
لــكــنـهــا اخــتــفت وسط الــعــاصــمـة
وحتت  انـــظــار االعالم في ســقــوط

الـى دقـــــــــــة اكـــــــــــثــــــــــر  مـع ان كـل
صلحة الترشيحات  كانت ا تصب 
اجلـوية  الـذي قـدم الداء والـنتـيـجة
والفرحـة جلمهـوره واغلبـهم فظلوا
ـبـاراة عن طريـق التـلـفاز مـتـابعـة ا
واسـعــدوا بــامــاكــنــهم الن الــفـريق
حـــقق كل  مــا كــان يــدور بــرؤســهم
حـيـث الـصــــــــــــدارة لــتي بــلــغــهـا
النـهـا اكـثـر اهمـيـة من بـقـيـة االمور
لــكـــونـــــــــــهــا تــعـــد مــحــفــزا امــام
ـباريــــــــات الـقادمـة بقوة خوض ا
وتـركـيـز  لالمـسـاك  بـهـا الطــــــــول
وقت امـــــام رغــــبـــــة الـــــتــــقـــــدم في
ــبـاريــات الــقــادمــة والــتـمــكن من ا
حتـقـيق سـلسـلـة ايـجابـيـــــــــة عـبر
افــــضـــــلـــــيـــــة االداء  اذي مــــنـــــحه
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وقدم النـفط االداء والنتـيجة وجنح
بــتـفــوق كــبـيــر  في مــهــمـة لـم تـكن
سـهـلة مـسـتـفيـدا من اخـطـاء العبي
يـناء الـذين لم يكـونوا في يـومهم ا
وعلى عكس ما قـدموه امام الزوراء
باريات االخـيرة من مستوى وفي ا
 وفي بــدايـة غـيـر مـتـوقـعه وظـهـور
مـــخــيـب وضــعـــيف مــهـــد  لــتـــقــدم
اصـــحــــاب االرض خالل  الــــشـــوط
االول بهدف محمد داود  الذي  كان
وعـد وجنح مع بـسام شـاكر علـى ا
صـــاحب الــهــدف الـــثــاني و زمالئه
في  تـامــ الـنــتـيــجـة الــتي اخـذت
ـــوقع الـــســـادس الى الـــنـــفط مـن ا
الرابع  11نـقــطـة  ويـعـود مـنـافـسـا
قويا لـلموسم الثـالث تواليا واالهم
اســتــعـادة تــوازنـه ولــو في مــهــمـة
ـدو امـام مـخـتـلـفـة بـعـد الـسـقـوط ا
الـهالل السـعـودية بـربـاعيـة نـظيـفة
قـــد تـــلـــزمـه اخلـــروج من بـــطـــولـــة
االنديـة العربـية لـكن االهم ان يعود
ـنــافــسـات الــدوري  احملـلي بــقــوة 
ويـعـكـس قـوته وتـوازنه واالقـتـراب
همة واحلقيقية بعدما واقع ا من ا
جنح في حتقـيق النتـيجـة االكبر له
مــــنــــذ بـــدايــــة الـــدوري واجلــــولـــة
ذكورة  وسط تـطلعـات االستمرار ا
فـي الـتـقــدم الـهــدف الـذي بــلـغه في
وسـمـ األخيـرين ومـهم ان تاتي ا
النتـيجة الكـبيرة بعد نـكسة الهالل
ويكـشف عن قـدرات عـناصـره  التي
اعـادت الـفـريق لـلـتـوازن  وعـادة ما
حتـــمل مـــبـــاريـــات الـــنــفـط االثــارة
والـنـديـة  بـفـضل  نـوعـيـة الالعـب
الذين يجري اختيارهم بدقة في كل
مـــوسـم قـــبل ان تـــنــــعـــكس حـــالـــة
االســتـقـرار عــلى مـشـاركــته بـفـضل
وجـــود هـــؤالء الالعـــبـــ  و بـــقــاء
ــدرب لــلــمــوسم الــرابع في حــالـة ا
تـختـلف عن بقـيـة الفـرق اذا لم تكن
مـشـابـهه وقـريـبـة من اجلـويـة  كـما
سـتويات تمـيز الـفريق فـي تقـد ا
الفنية ويستـحوذ ويسيطر  ويلعب
مــبـاريـاته بــشـعـار   الــهـجـوم وهـو
يـقــدم في كل مـوسـم اكـثـر من العب
ــيــز  الـذيـن اخـذوا امــاكــنـهم في
نتـخبات الوطنية  امام تشكيالت ا
مشاركات مـهمة للـفريق الذي يعود
ويقـدم نفسه  عـبر التـعامل بأهـمية

والـــفـــريق  الـــذي خـــطـف االنـــظــار
اســيـويـا  قـبل ان يـتـقـدم لـلـواجـهـة
مـحـلـيا  والـتـقـدم بـخطـوات  ثـابـتة
من خالل الــنـــتــائج اجلـــيــدة الــتي
اسـتـمـر يــقـدمـهـا  عـلـى نـحـو جـيـد
وواضـح وكــان لــسـان حــالـه يــقـول
انـتـظـرونـا الننـا الـيـوم نـخـتلف عن
ـــشــاركــة األخــيــرة في ظل وجــود ا
مـجــمـوعـة العـبـ ومـدرب  تـعـززت
خبرته  بـعدما قاد الـفريق الكثر من
اجنـــــاز  ويـــــدرك ان مــــواجـــــهــــات
الــــدوري لم تــــكن ســــهــــلـه  في ظل
ـنـافـسـات وتـدخل الـفرق تـصـاعـد ا
بـقوة  وتـغيـر بدايـتهـا امام الـتعـثر
الـذي يـظهـر من جـولـة الخـرى  قبل
ان  يكون اجلويـة افضل الفرق  من
ـوقع والـنتـائج بعـدما جنح حيث ا
في خـــمس مـــبـــاريــات ولـه واحــدة
مــؤجـــلــة مع الـــوصــيـف األســبــوع
قبل التي يدرك الالعـب اهميتها ا
فـي تـوســيع الــفــارق  الن غــيـر ذلك
يــعــني  الــتــخــلي عــنــهــا  وهــو مـا
اليريـده جـمهـوره الذي يـرى االمور
تسير بـاالجتاه  الصحـيح وفريقهم
مـسـيطـر  عـلى مـسار االمـور بـشكل
واضح والــــــعـــــمـل مـــــا بــــــوســـــعه
لـالسـتــمـرار  في حتــقــيق الـنــتـائج
ــهــمـــة من خالل جـــهــود الالعــ ا
التي استـمرت تتـفاعل وتقدم االداء
درب الـباحث عن النـوعي بـقيـادة ا
ا جنــاز احملــلي وقــبــلــهــا اخــتــيــار
ـشـاركـة  االولى الــطـريق بـاجتــاه ا
قبل من بدوري االبطـال االسيـوي ا
جـانـبه يـكـون الـديـوانـيـة  قـد تـلـقى
اخلـسـارة الــثـانـيــة تـوالـيــا عـنـدمـا
ـة كـبيـرة من نـفط عـادقـبـلـهـا بـهـز
مـــيـــســـان  والــــثـــالـــثـــة بـــالـــدوري
والـتـراجـع لـلـمـوقع اخلـامس عـشـر
وسـيــكــون امــام مـبــاراة  مــنــاسـبه
عــنـدمــا يــســتـقــبل فــريق احلــسـ
وسـيـكـون  مـطـالـبـا في تـغـيـر واقع
النـتائج الـسلبـية  والتـخلص مـنها
عبر مواقعه على اقل تقدير الن غير
ذلك  قــديــؤدي الى خــلق ازمـة والن
فــريق مــثل الــديـوانــيـة الــذي  بـقي
ـكانه  بـصـعوبـة بالـغـة مسـتفـيدا
من عــقـــوبــة  زاخـــو بــخـــصم ثالث
نــقـــاط  مـن رصــيـــده  ولم حتـــضى
بدايته باهتمام جمهوره الذي يامل
ـطـلـوبـة امام ان يـحـقق الـنـتـيجـة ا
فــريـق احلـســ الــذي عــكس قــوته
بـقــهــر الــســمـاوة  مـن اجل تــعـديل
االمــور الـتي تـمـر  الــيـوم بـاالجتـاه
ــعــاكس  والبــد من عــمل   واضح ا
ه من حالل ـكن تـقـد وتـقـد مـا 
استغالل ظروف مباريات عقر الدار
ولـــــــو  حـــــــيـث عـــــــامــــــــلي االرض
واجلـمــهــور وهــو مـا تــعــمل عــلـيه
جــــمـــيـع  الـــفــــرق امـــام حتــــديـــات
مــواجـهــات الــذهــاب  الــتـي اخـذت
ا تـشـكله الـكثـيـر من اغلب الـفـرق  
باستمرار من خـطورة ما يجعل من
الـديــوانــيــة  رفع رهــان  مــبــاريـات
ـــــتـــــراجع ـــــوقف ا االرض امـــــام ا
ولالمــانـة النــريـد ان نــبـخس االداء
الـذي اليــعــاب عـلــيه امــام اجلــويـة
ومحاولة العودة التي كانت حتتاج
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اكد وكيل وزارة الـشباب والـرياضة لـشؤون الريـاضة عصـام الديوان ان الـوزارة ستكـون داعمة لالحتـادات الرياضـية ومنـها احتاد

الكرة سعياً الى تطوير الرياضة العراقية. 
وقـال الديـوان خالل اسـتقـباله عـضو االحتـاد الـعراقي لـكرة الـقدم كـامل زغـير بـحضـور مديـر عام دائـرة الـعالقات والـتعـاون الدولي
ؤسسات الرياضية والبحث عن احلـلول وفق األطر القانونية" مبينا انه بناءً على وسوي إن الوزارة ستـواصل التعاون مع ا احمد ا
توجيهات وزير الشـباب والرياضة احمد رياض العبـيدي  تشكيل جلنة لدراسة القـضايا ب الوزارة واالحتاد اذ نسعى للوصول

الى حلول على وفق القانون والضوابط. 
الية ثل عن الدائرت الـقانونية وا فتش العـام الى جانب  وأضاف ان اللجنة تشـكلت برئاسة وكيل الوزارة لشـؤون الرياضة مع ا
ـشاكل بطـرق قانونـية. من جـانبه اوضح عضـو احتاد الـكرة كامل زغـير ان االحتاد سـيتـعاون مع اللـجنة في الوزارة من اجل حل ا

ؤسسات الرياضية. شكلة للوصول الى نتائج تسهم في تعزيز التعاون ب ا الوزارية ا
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يـــغــادرنــا الــيـــوم الــثالثــاء وفــد
بارزة على منتخـبنا العـراقي با
الــــــكــــــراسـي إلى جــــــورجــــــيــــــا
لـلمـشـاركة بـبطـولـة كأس الـعالم
لـــلــــمـــدة من  6 إلى  12تــــشـــرين

الثاني.. 
ــبـارزة وقــال أمــ سـر احتــاد ا
كـاظم سـلـطـان ان هـذه الـبـطـولـة
هي أول بــطــولـة تــأهــيــلــيـة إلى
بياد طوكيو  2020 في لعبة بارا
ــــبـــارزة وتـــضم مـــشـــاركـــة 30 ا
لــــذا هي من الــــبــــطـــوالت دولــــة
ـهمـة الحتـادنا من حـيث حـجز ا
ـقــاعـد في اكـبـر حـدث ريـاضي ا

مـهم. وب سـلطـان أن منـتخـبنا
يـشارك بـأربعـة العـب هم عـمار
B هـادي وعــلي سـعــدي بـالــفـئـة
وزيـن الـعــابـديـن غـيالن وحــيـدر
ناصـر بـالفـئة  A بـرفقـة مـدربهم
حيث تـكون مـشاركة رحيم فـالح
ــنــافــســات الــفــردي العــبــيــنــا 
بـــــسـالحي الــــــشـــــيـش وســـــيف
امــــــا بـــــــالــــــفـــــــرقي ـــــــبـــــــارزة ا
فســـــــــيـكتفي مـنتخـبنا بسالح

بارزة.  سيف ا
وأوضح امـــ ســــر االحتـــاد ان
الالعـــــبــــ خـــــاضــــوا وحــــدات
تدريبـية مكثـفة من دون الدخول
في معسكر تـدريبي خاص بهذه

لكن رغم ذلك نحن نأمل البطولة
منهم تقد مـستوى يليق باسم
بــلـدنــا ال سـيــمـا بــعـد ان انــهـوا
مشـاركتـهم في الدورة االسـيوية
ـاضي وخـرجوا مـطـلع الـشهـر ا
بـــحــــصـــيـــلـــة  12وســــام مـــنـــوع
بـــفــعــالــيــتـي الــفــردي والــفــرقي
لــــسـالح الـــــشـــــيش وســـــــــــيف

بارزة. و ا
اضــاف ان الـوفــد يـتــرأسه وفـاء
جــــذول نــــائـب رئــــيس االحتــــاد
يـرافـقـهـا عـلي لـعـيبـي ادارياً مع
ـــــــتــــــــرجـم عــــــــبــــــــد الــــــــسالم ا
بـــاإلضــافـــة الى احلــكم صــبـــيح

الدولي سعد محمد هاشم.

وحـصل كل من حتسـ عـلي احلسـون على
 18صوتا وجمال علي عزيز على  16صوتا
وباسم احمد محمد على  15صوتا وحصل
مــحـمــد عـبــاس مـكي وثــامـر جــعـفــر احـمـد
واحـمد مـظـلوم سـنـدال على  14صوتـا لكل
منهم ونضال عـبد سعيدان على  11صوتا
ــنـــاصب في االجـــتــمــاع وســـيــتم تـــوزيع ا
الـرســمي االول لالحتـاد وخالل مـدة زمـنـيـة
اقصـاها  15يـومـا. وستـقـام اليـوم الـثالثاء
انــتــخـــابــات احتــادات الــريـــشــة الــطــائــرة

واالسكواش والبيسبول.
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عاق تشارك في بطولة العالم مبارزة ا

قبل ان يتـوجه منتـخب العراق الـوطني للكـرة الطائـرة الى جمهـورية مصر الـعربيـة بيوم
إن ـنتـخب لـوسيـلة اعالم مـحلـية  مدرب ا لـلمـشاركـة في الـبطـولة الـعربـيـة قال عالء خـلف
وقال ان فـريقه ـتـواضع مقـارنة بـالـفرق األخـرى بسـبب اإلعداد ا فريـقه في وضع معـقـد 
يـعـاني من إصـابــات مـتـكـررة تـعـرض لــهـا عـدد من العـبـيه .. وأشــار خـلف الى مـسـتـوى
تـقاربة شـاركة في الـبطـولة العـربيـة للـكرة الـطائرة وقـال الفـرق ا نـتخبـات ا حتـضيـرات ا
ــنــتــخـب الــبــحــريــني دخل مــعــســكــرين فــا ــســتــوى حتــضــيــراتــهــا أفــضل مــعــنـــا في ا
ـعسـكـر داخـلي في قـاعـة الـشعب بيـنـمـا مـنـتخـبـنـا اكـتـفى  وكـذلك اجلـزائـري  تدريـبـيـ
بالـعاصمة بغـداد . ولم يكن صدفة ان تـنشر وسيـلة اعالم اخرى خبـراً عن اعداد منتخب
تشـير فيه الى شباب الـعراق لـكرة الـقدم قبل مـشاركـته في نهـائيـات بطولـة شبـاب آسيـا 
وأكـدت الوسـيلة مـعانـاة  مدرب مـنتـخب الشـباب قـحطـان جثـير خالل فـترة إعـداد فريـقه 
ستمرة االعالمية ان مـنتخب الشباب لم يتوفـر له ملعب خاص للتدريبـات رغم مناشداته ا
سـاكنًـا حلل األزمـة بـسـبب خالفـاته مع وزارة ولم يـحـرك االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم 
أمـا مالعب األنديـة فكـانت مشغـولة بـسبب تـزامن فتـرة إعداد مـنتخب الشبـاب والريـاضة

متاز . الشباب مع إعداد األندية وحتضيراتها للدوري ا
نتخب الوطني او تـعثر لهذا ا ليس جـديدا ان نقرأ في وسائل االعالم خبراً عن االعداد ا
ئات عظم الـبطوالت الريـاضية االقليـمية والقـارية والدولية .. والـتساؤل الذي يـتكرر  ذاك 
ـنـتـخب الـوطـني .. ـسـؤولـيـته في اعـداد ا ـاذا ال يـنـهض االحتـاد الـريـاضي  ـرات هـو  ا
درب والتسـاؤل األهم والذي يـتكـرر بالـكيـفية ذاتـها هـو اين البـرنامج الـتدريـبي السـنوي 
الذي يتحسب للمطبات التي (قد) تعترض سبيله خالل مرحلة االعداد . نتخب الوطني  ا
ـسـاءلـة .. فـعـندمـا يـتـأكـد لالحتاد هي غـياب ا ُـلّـحـ  ـؤكـدة عـلى الـتـساؤلـ ا االجـابة ا
الـريـاضي انه ليـس هنـاك جهـة تـراقب وتتـابع عـمله .. وعـنـدما ال يـوجد فـي مفـردات عمل
وفق االصول العلمية برنامج تدريبـي سنوي  نـتخب الوطني لكل الفئات الـعمرية  مدرب ا
فـان االحتـاد الـرياضي ـرونـة مـعـقولـة  ـوسم الريـاضي و يـغـطي كل مـراحل عـمـله في ا
و ال يــحـرص عـلى ـسـؤولــيـة او الـذنب  ــرح) عـلى هـواه دون أدنـى شـعـور بــا (يـسـرح و
نتخب الوطني ؤسسات الدولة .. ومن جهته فان مدرب ا احلفاظ على عالقاته االيجابية 
ال يـكتـرث لـلثـغرات الـتي تـنتـجهـا طـريقـة عمـله .. فـتؤدي هـذه الفـوضى الى تـعثـر االعداد
أداءاً سيـئاً تـفق علـيه مسـبقـاً  بـرمج وغيـر ا نـتـخب الوطـني ثمن االعـداد غيـر ا ويـدفع ا
ومردوداً أسوء في البطوالت الرسمية اخلارجية التي يدخلها .. متابعون للشأن الرياضي
احمللي (ال) يتـوقعون معاجلـة حقيقية الزمـة االعداد غير اجليـد للمنتـخبات الوطنـية للفئات
الن االحتادات الـرياضية وجلميـع االلعاب الريـاضية  العـمرية كلـها 
والـلـجان الـتي تـعـمل في نـطـاقـها االداري هي ـسـاءلـة  هي فوق ا
الن الـسلطة مـتمركزة في يد جلان شـكلية ال حـول لها و ال قوة  
الذيـن يؤدون عمـلهم رئـيس االحتاد وعـدد من (صقـور) االحتاد 

على سبيل إسقاط الفرض وحسب .
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اسفرت انـتخابـات االحتاد العـراقي للشراع
ـائــيـة عـن فـوز كل من حتــسـ وااللـعــاب ا
علي احلسون ونـضال عبد سـعيدان واحمد
مـظـلـوم سـنـدال وجــمـال عـلي عـزيـز وثـامـر
جـعـفـر احـمـد ومـحـمـد عـبـاس مـكي وبـاسم
احـمــد مـحـمـد فـي االنـتـخـابــات الـتي جـرت
ــركــز الــثـقــافي صــبــاح امس االثــنــ في ا
الـنـفطـي  بالـعـاصمـة بـغداد وبـحـضور  18
ثلون الهيـئة العامة الحتاد اللعبة عضوا 

والبالغ عددها  18شخصا.

اجلـــيـــدة الــــتي مـــنــــحـــته الــــلـــقب
االســيـــوي ويـــتــواصـل مع نـــتــائج
مـباريـات الـبطـولـة احمللـيـة ويتـقدم
بـثـقـة عـالـيـة  بـعـد سـلـسـلـة نـتـائج
ايــجــابــيـة  مــتــوقــعــة بــفـضـل قـوة
وتـركــيـز الـفـريق وجـهـود الالعـبـ
وحـالـة االنـسجـام وظـهـور االسـماء
ـؤثـرة من خالل تـقد واجـبـاتـها ا
كما يـجب مشكال اخلطـورة الدائمة
في جـميع مـباريـاته قـبل ان يتـسلم
الصدارة التي بقي بعيدا عنها منذ
ـاضي بـسبب تـاخـره مـنذ ـوسم ا ا
الـبدايـة وتـلقي خـسـارت في ثالث
مــبــاريــات  وتــاثــره عــنــد اخلــروج
العـب احملـــافـــظـــات وانـــخـــفــاض
ـسـتــوى  ومـا تـركـته نـتـائـجه من ا
تاثيرات سلبـية الزمته االبتعاد عن
الــدفــاع عن الـلــقب  قــبل ان يـظــهـر
ـرة بـشـكل مـخـتـلف ومـغـايـر هـذه ا
وينطلق بـبداية قوية  مـستفيدا من
ــبــاريــات الـــتي لــعــبــهــا في عــدد ا
البطـولة األسيـوية   التي اسـتمرت
حــتى  خالل فــتـرة الــتـوقف أي انه
تواصل  في بقي الـفريق الـوحيـد ا
فـتــرة اإلعـداد خالل فــصل الـصـيف
قــبل الــدخــول في الــدوري بــحــالــة
فنية عالية مـنحته السيطرة االولى
ـوسـم  حـيث عــلى  اولى حــصــاد ا
بــطــولــة االحتـاد االســيــوي قـبل ان
درب يظهـر متفوقـا محليـا بقيادة ا
باسم قـاسم  واحلديث عن الـصراع
ـرة عن الـلـقب احمللي في ظل هذه ا
ظروف واجـواء اللـعب بعـد االجناز
االسـيوي الـذي اتـخذ مـنه  الـطريق
نحـو تعـزيز البـداية اجلـيدة عـندما
حقق   الـنتيـجة التي لم تـكن سهله
بـعــدمــا اتت  بــعـد احلــصــول عـلى
الــلــقـب  واالجنــاز الــفـــرصــة الــتي
مـنـحته الـصـدارة كـاجنـاز اول امام
حتـديات الـصـراع على الـلـقب الذي
بـدا حتـديــد مالمـحه مـسـتـفـيـدا من
تـعــثــر اغــلب الــفــرق   كـمــا انه في
الــوضـع الـــفــنـي اواضح واحلـــالــة
عنـوية العـالية  الـتي عاد بها من ا
الــبـصـرة  لــيـكـون امــام اول ظـهـور
بـالـعـاصـمـة حتت انـظـار عـدد قلـيل
ــتــوقع من األنــصــار عــلـى عــكس ا
ـطلـوب ان  يقـومـوا باالسـتقـبال وا
احلـار  لـلفـريق لـكن يـبـدو ان  سوء
ــا األحـــوال اجلـــويــة اخـــرهم  ور
طبيعة  وموقع الفريق الضيف  من
كــــان وراء الـــــتـــــواجـــــد الــــبـــــاهت
للجمهـور الذي كان عليه جتاوز كل
ما كان   يشكل اعـاقة امامهم  لدعم
باراة احلقيقية الفريق الذي لعب ا
 من اجل الـوصــول لـلـصـدارة الـتي
ـناسب  لالسـباب اتت في الوقت  ا
ــذكــورة قــبل ان يــســتــعــد لــلــقـاء ا
الـقـادم عـنـدمـا يـسـتـقـبل اربـيل  في
ملعب الـشعب وكـله امل في  اللعب
من اجل الـفـوز ومـواصـلـة االمـساك
بــالــصــدارة  الــهــدف الــذي اليــريـد
الـــتـــفــــريط به مـن اجل مـــواصـــلـــة
الــدفــاع عـنــهـا كــطـريـق  لالمـام من
دون  الــــــتــــــوقـف به  وسـط تــــــالق
ستويات العالية الالعب وتقد ا
ـــدعــومــة بــالـــنــتــائج اخملـــتــلــفــة ا
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خـطف فريق الـقـوة اجلويـة صدارة
ـمتاز بكـرة القدم اثر فرق الدوري ا
فوزه امس االول على الديوانية في
اختتام مـباريات  اجلولـة السادسة
بـهــدفـ دون رد ســجـلــهـمــا امـجـد
راضي د 59وعــلـي حــصــني د90من
ـــبــاراة الـــتي فـــرض فــيـــهــا وقت ا
اجلــويـة سـيـطـرتـه الـواضـحـة عـلى
ــبــاراة الــتي شــهــدت اغـــلب وقت ا
ظـهورا واضـحـا لالعـبي الديـوانـية
دة بـعـدمـا  ابقـوا الـتـعادل  قـائـمـا 
ساعة امـام الفوارق الفـنية الـكبيرة
 الــتي قـالت كـلـمــتـهـا  عـنـدمـا جنح
اجلـــويـــة  من خالل ظـــهـــور  حتـــد
ؤثرة  عـندما اسلـحته الـتهديـفيـة ا
هــز شــبــاك  الـــضــيــوف مع بــدايــة
الـشــوط الـثـانـي لـكــنه  لم يـســتـغل
تـقــدمه كــمــا يـجـب رغم الـســيــطـرة
النسـبية الـتي استمر عـليهـا بعدما
انـــتــقـل الى مــنـــطــقـــة الــديـــوانــيــة
مسـتحـوذا على الـكرة  بـشكل كـبير
وحــصل عـلـى اكـثــر من كـرة ثــابـتـة
لــــكـن دون جــــدوى   امــــام تـــــكــــتل
الـديــوانــيـة الــدفـاعـي    ومـحــاولـة
احلد من الـهجـمات اجلـوية  بـعدما
بـقـي مـعـزوال هـجـومـيـا والـعـمل مـا
بـوسع الالعـبـ اخلـروج بـنـتـيـجـة
الــهـدف وقــبــلـهــا مــحـاولــة تــعـديل
ــبـــاراة  والــعــودة بـــنــقــطــة  وان ا
حتــقق فـيـعـد ذلك مــنـجـزا  لـكـنه لم

يتمكن من حتقيق فرصة النجاح.
اجلــويـة اسـتـمــر االفـضل  وكـاد ان
يسجل اكثر من هدف  بعدما اندفع
 لـلــهـجـوم عــبـر فـاعــلـيــة  خـطـوطه
وتـرابــطـهـا   وظـهـر تـاثـر الالعـبـ
ــعـروفـ قــبل ان يـشــكل حـصـني ا
اضافة مهمة في  ظهور مؤثر  اثمر
عن تـسجـيل هـدف التـقـدم واحلسم
في الـوقت الـقـاتل  والـقـضـاء  عـلى
امـــال الـــديـــوانـــيـــة في اســـتـــعــادة
االنـفـاس من اجل  الـعـودة بـتـعـادل
على االقل  لـكن لم يكـتب  أي جناح
لـتـحقـيق تـلك الـرغـبة بـعـدمـا فرض
اجلوية سيطرته الكاملة على مسار
االمـور والـتـحـكم فـيـهـا وكـان له مـا
اراد حـيث الـفـوز اخلـامس  بـسجل
ــوقع االول من نــظــيف  وانــتــزاع ا
نــفط مـيـسـان مـسـتـفـيـدا من خـدمـة
اربــيل  بــتـعــادله مع مــضـيــفه نـفط
ميسان الذي تراجع وصيفا  بعدما
تــمــتع لـوقـت قـصــيـر في الــصـدارة
امـام تـرقب األقـويـاء قـبل ان يـظـهـر
اجلويـة  بـكامل عـناصـره ولعب من
اجــلــهــا عــنــدمـــا جنح في حتــقــيق
ـتـوقعـة الـتي خـرج بكل الـنـتيـجـة ا
ــقــدمــة االنــتــقــال فــوائــدهــا وفي ا
للصـدارة  بعدمـا أتت بقيـة النتائج
ـصـلـحـتـه قـبل ان يـظـهــر بـالـشـكل
طلوب في مـهمة منـاسبة  ولوانه ا
تـاخــر في الــتـســجـيل  لــكــنه حـقق
ــطـــلـــوب  في الــنـــصف  الـــثــاني ا
وحـــسـم الـــصـــدارة الـــهـــدف الـــذي
يـبحث عـنه مـنذ بـدايـة الدوري  في
بـداية مـثـاليـة رغم انـشغـال الـفريق
في الــتــحــضــيــر لــنــهــائي االحتــاد
االسـيـوي  قبـل ان يواصـل عروضه

وتـاثـيـرهـا على الـلـقـاء  والـتـقدم به
اربـــعــــة مــــواقع مــــرة واحـــدة وفي
حتـول في سلم الـتـرتيب والـنـتيـجة
الـتي والعـودة  بـنقـاطهـا  مـضاعـفة
عنـدما قـام العبـو الفـريق بتـقد ما
عـــلــيــهـم وحتــقــيـق الــنــتـــيــجــة في
ـطـلـوب في مـهـمـة كانت الـتـوقـيت ا
ـقايـيس والن عـقدة صـعبـة في كل ا
فـرق الـعــاصـمـة مالعب احملـافـظـات
خصوصـا السماوة الـذي يبدو اخذ
يــــديـــر ظـــهــــره  الصـــحـــابـه الـــذين
يـواجــهـون صـعـوبـة االمـور بـسـبب
ـتـعـثـرة وخـارج الـفـوائـد الــبـدايـة ا
ــرتـ الـتي كــان يــتـمــتع بــهـا في ا
ـاضـيـتـ  بـعـدمـا زادت الـنـتـيـجة ا
ـضـيف ولم الـسـلــبـيـة من مـشـاكل ا
يــبـدو االمـر ســهال  لـلــفـريق   الـذي
بات يواجه مشاكل مباريات االرض
ــشـاركــة في وضع مــقـلق كــثـيـرا وا
عـنـدمـا شـهد الـسـقـوط الـثـالث  قبل
التراجع لـلموقع الـثامن عشـر  فيما
يــفــتــرض ان يــســـتــغل مــثل هــكــذا
طلوب مباريات من خالل التعامل ا
مـعـهـا بـكل جـديـة بـعــدما فـشل  في
جـمـيع طـلـعـاته  ولـم يـقـدم مـا يـذكر
مــــنه في  مــــلـــعــــبه وحتـت انـــظـــار
جمهوره الذي يامل ان تظهر جهود
ــــدرب ومــــا يــــنـــــــــــــتـــظــــره في  ا
معـاجلة األخـطاء الـتي وضـــــــــعت
الــفــريق في مـوقـف اليـحــسـد عــلـيه
وان يرتق الـى مسـتوى   مـهام عـقر
الــدار الن غــيــر ذلـك وعــدم تــنــظــيم
االمــور وايـقــاف االخـطــاء  سـيــؤثـر
ـهـمـة  الـتي بـنـسـبــة كـبـيـرة عـلـى ا
تـســـــــــير خـارج رغـبـة الـكل  والبد
من عــمـل ســريع مـــشــتـــرك من قــبل
ــــــدرب والالعــــــبـــــ  وان االداة وا
يـــعـــود فـــريـــقــا قـــادرا عـــلى صـــنع
الـنــتــائج  من اجـل الـبــقــاء الــهـدف

االسمى.
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ثـالث مــواجــهـــات إذ يــلــعب الـــشــرطــة مع
االعـظـمــيـة عـلـى قـاعـة الــشـعب وعـلى ذات
الـقــاعـة يـواجه اخلــطـوط فـريق الــكـهـربـاء.
ويـســتــقـبل نــفط اجلــنـوب عــلى ارضه يـوم
السـبت ايـضـاً فـريق الـنفـط فيـمـا سـيـبقى

زاخو في وضع االنتظار
وسجل فريق الـكرخ فوزه الكبـير على فريق
باراة ينـاء بنتـيجة (115/62) نقطـة في ا ا
التـي جرت بـيـنـهـمـا في قـاعـة الـكـرخ ضمن
متاز لكرة السلة الدور الثالث من الدوري ا
وادارها احلكـام جواد حسن ومـروان ماجد
ووهـران حـبــيب. وخـطـف فـريق الــتـضـامن
الـنـجـفي فـوزه الـثـم مـن فـريق االعـظـمـية
ـبـاراة الـتي بـنـتـيـجـة (71/63) نـقــطـة في ا
جــرت بـيــنـهـمــا في قــاعـة الـشــعب وادارهـا
احلــكـام نــزار عـلـي ومـحــمـد عــبـد الــرحـمن
واحمـد رافد وكـان فريق االعـظميـة متـفوقا
ــبـاراة في الــشــوطــ االول والــثـانـي من ا
الـلذين انـتـهيـا لـصاحله (16/12) نقـطة ثم
(33/20) نــــقـــطــــة وتـــصــــاعــــد اداء فـــريق
الــتـضــامن في الــشــوطـ الــثــالث والـرابع
وكسبهما بنتيجة (49/41) نقطة و(71/63)

 نقطة.
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اعلن االحتـاد العـراقي لكرة الـسلـة االثن
عن مـواعـيـد مـبـاريـات اجلـولـة الـرابـعـة من
ـمتاز. وستـنطلق اجلولة الدوري العراقي ا
قبل باقامة مواجهي حيث يوم اجلمعة ا
يـسـتـقبل فـريق الـتـضـامن علـى ارضه فريق
ـينـاء فـريق احلـلة الـكـرخ فـيـما سـيـواجه ا

بية.  على القاعة االو
ـقبل بإقامة وستكمل اجلـولة يوم السبت ا

جانب من منافسات  دوري السلة


