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الـلعـب في الدور 32 ومواجـهة مع
أحــد الــفــرق الــكــبــيــرة مــا يــجــعل
كالهـمــا الـلـعـب بـشـعــار الـفـوز الن
غـيـر ذلك يــعـني مـغــادرة الـبـطـولـة

مباشرة.
ويـسـتقـبل الـوجه اجلديـد بـسمـاية
احلمزة وسط تطلعات كسب اللقاء
الذي يشكل أهمـية في اول مشاركة
تحفز    امام سعي الطرف األخر ا
لــقــهــر أصــحــاب األرض والــعــودة
بـفـوائـد الـلقـاء والـتـوجه بـثـقة الى
ــرحــلـة األخــرى من خالل جــهـود ا
الالعـبـ واألمل في ان تـظـهـر كـما
يـجب.  ويـتـواجه فـريقـا الـصـوفـية
وجـلـوالء في لـقـاء يـأمل كل مـنـهـما
خــطف نـتـيـجــته   واالسـتـمـرار في
ــنــافــســات الــتي تــشــكل أهــمــيـة ا
كبيرة للكل وتبدو حظوظ أصحاب
األرض أكبـر في الفوز الـذي يبحث
ــتــســلح بــجــهــود عــنـه الــضــيف ا
العـبـيه مـا يـتـوقع ان يـلعـبـا الـلـقاء

بكل تركيز.
—Ëb «Ë œ«bGÐ »uMł 

ويـأمل جــنـوب بــغـداد أحــد الـفـرق
احلــديــثــة ضــمن مــوجــة تـأســيس
األنـديـة من قـبل وزارة الـشـباب في
الـفتـرة األخـيرة الـتي تـدخل أجواء
األنــــشـــطــــة من خالل الــــبـــطــــولـــة
ـذكـورة لإلطــاحـة بـضــيـفه الـدور ا
عــبـر االسـتـفـادة من ظـروف الـلـقـاء
الذي يكـون اعد له أصحاب األرض
امـــام أحــد الــفــرق الـــتي كــان لــهــا
ـــمــتــاز شـــرف الــلــعـب بــالــدوري ا
اضي قـبل الهبوط موسمـا القرن ا

احلـفاظ عـلى هويـة الـنادي ال أكـثر
ـصــافي الـذي عــنـدمــا يــسـتــقـبـل ا
ـمـتــازة قـبل تـواجــد في الـدرجــة ا
فــتـرة قــصـيـرة لــكـنـه أخـفق فــيـهـا
لــــيــــشــــارك في الــــكــــاس من خالل
إمكـانيـات تظهـر أكبـر من أصحاب

ا تمنحه التفوق. األرض ر
rOJ(«Ë W×B «

ويـتواجه فـريـقا الـصـحة واحلـكيم
وكالهـــمــا يــتــطـــلع حلــسم األمــور
واالنـتـقـال لـلــدور الـقـادم مـا يـضع
العـبي الـفـريـقــ إمـام مـهـمـة غـيـر
سهـلة تـتطـلب بذل أقـصى اجلهود
ـواجـهـة من اجل حتــقـيق احلـسم 

متازة. أحد الفرق ا
ويـــراهن شـــهــريـــان عــلى عـــامــلي
األرض واجلـــــمــــهـــــور في خـــــطف
نـتيـجة مـبـاراته من فريق الـصادق
الـبـاحث عن تـقـد نـفـسه بـالـشكل
األفضل وفي العودة بـفوائد اللقاء
ــواصــلــة الــبـقــاء في مــنــافــسـات
الـبـطولـة الـتي تـشكل لـهـما أهـمـية

من حيث احلضور.
ويــقـابـل فـريـق الـعــلم أحــد الــفـرق
شـاركـات الـكـروية ـسـتـمـرة في ا ا
ويـجــد من ظــروف الـلــعب مـحــفـزا
لتـحقيق الـفوز على حـساب ضيفه
الـنـصر والـسالم األخـر الـذي يأمل
ــهــمــة األولى حتــقــيـق اخلــطــوة ا
والتقدم بثقـة للدور القادم ألهميته
ـمـتـازة فـي مـواجـهـة أحـد الـفـرق ا
ـســتـوى وهــذا مـرهــون بـتــقــد ا

اجليد إمام أصحاب األرض.
WL−M «Ë qHJ «

ويسـتقبل الـكفل جسـر ديالى وكله
أمـل في الـــــعـــــبـــــور من خالل أداء
عـنـاصــره واالسـتـفــادة من عـامـلي
ـتابـعـة الـبـقاء األرض واجلـمـهـور 
فـي الـبــطــولــة الــتي ســتــتــصــاعـد
مـــنــافــســـتــهـــا من دور ألخــر إمــام
ـــغـــلــوب فـــيـــمـــا يـــكــون خـــروج ا
الضـيوف قـد حضـروا للـقاء سـعيا
لـتقـد مـا بوسع الالعـبـ وحسم

األمور لصاحلهم.
ويـتـقــابل الـنـجــمـة والـكـوت وسط
مــحــاوالت األول في عــبــور بــوابـة
ـتلـكـون تاريـخا الـضـيوف الـذين 
كــرويـا مــهـمـا من خـالل الـلـعب في
ـواسم ــمـتـاز والـنـخـبـة واألولى  ا
طــويـلــة قـبل ان يــقــدم الـعــديـد من
األسـماء   لـكنـه توارى عن األنـظار
كـغيـره من األنديـة متـأثرا بـظروف
مـــثل األنـــديــة الـــتـــقــلـــيـــديــة وكال
الـفـريـقـ يـتـطـلـعـان لـلـفـوز الـيوم
ألهـمــيــة الـنــتــيـجــة وانــعـكــاســهـا
عـلـيـهـمـا من اجل انـتـقـال أحـدهـما

للدور القادم.
d:«Ë ŒuOA « ‚uÝ

ثل مـحـافـظـة ذي قار ويـسـتـقـبل 
في الـدور الـتـأهـيـلـي األخـيـر لـفرق
الـدرجـة األولى سـوق الـشـيـوخ في
مــلــعـــبه وحتت أنــظــار جــمــهــوره

عــــدد مـن األســــمـــاء الــــتـي أخـــذت
طـريقـهـا لـلـمـنتـخـبـات فـريق بـلدي
وكالهما يـطمح بالفـوز والبقاء في
منـافـسـات الـبـطـولـة لـلـدور الـقادم
الذي سيـشهد مواجـهات مع الفرق
ـمـتـازة وهـو كـل مـا تـتـمـنـاه فرق ا
اليـوم التي   تـعلم من غـير احلسم

يعني ترك البطولة.
ويــقـــابل فــريق بـــابل الــروضــتــ
وسط تــطــلــعــات جــمـهــوره في ان
ـطـلـوبـة في أول يـقـدم الـنـتـيــجـة ا
وسـم بعـد غـيـاب طويل خـطـوات ا
الـتي يـريـد عرقـلـتـها الـضـيوف من
اجل االســـتــمـــرار في مــنـــافــســات
الـــكــــاس في تـــعـــزيــــز الـــتـــواجـــد

وللتعريف بنفسه من خاللها.
bKÐË UHOŠ

ويـتــوجه فــريق حـيــفـا الــذي لـعب
مـواسم طـويـلـة في الـدرجـة األولى
وكـان له شان فـيهـا الى مديـنة بـلد
ـواجـهـة أصـحـاب األرض الـفـريق
األخر الـذي له سجل مـهم بـالدرجة
األولى مــنــذ بــدايــة الـثــمــانــيــنـات
ويـأمل في ان يـخطـف الفـوز   عـبر
تـســخـيــر ظـروف الــلـعب وعــامـلي

األرض واجلمهور.
ـــني فـــريق بالدي الـــنـــفس في و
الــعــودة بــكـل فــوائــد مــبــاراته من
ــعـقل لـالنـتــقـال لــلـدور مــضـيــفه ا
ضيف عبر القادم وهو ما يـؤمله ا
استـغالل ظروف الـلعب الـتي تقف
جلانبه والعمل على التعامل معها
كـمـا يجب لـتحـقـيق النـتـيجـة التي
تهـمـهـمـا سويـة وحـسـمـها يـعـتـمد

على من يلعب بجد وجهود أكبر.
W−¹u(«Ë “uD «

ويـــــتـــــواجـه اجلـــــيـــــران الـــــطــــوز
واحلــويـجـة ويـجــد االول الـفـرصـة
مــواتـيــة في اخلـروج حتـت انـظـار
جمـهـوره في الـنـتـيـجـة االيـجـابـية
وهو الذي قدم مستويات مهمة في
أكـثر من دور تـأهـيلي فـي الفـترات
الــقــريــبــة   لــكــنه لم يــحــقـق أمـال
جـمـهــوره في االنـتـقـال لــلـمـمـتـازة
قــبل ان يـظــهــر مـرة  أخــرى  عــبـر
منافـسات الكاس الـتي تمثل عودة
ــديــنــة الـتي مـهــمــة لـلــحــويــجـة ا
قـارعت جـرائم الـدواعش اجملـرم
 ولـتنـتصـر عـليـهم  لتـعود تـمارس
حـــيــــاتـــهــــا في جـــمــــيع اجملـــاالت
ـديــنــة بــشــبـاب ويــظــهــر  فــريق ا
ـعــشـوقـة اجلــمـيع كـرة مـتــعـطش 
الـــقـــدم  وفي ان يـــســـتـــمـــر  وسط
مـنـافسـات الـكـاس بشـرط ان يـعود

طلوبة. بالنتيجة ا
ويـعـود احملـمـوديـة من جـديـد بـعـد
مـشـاركات سـابـقة بـعـيدة بـالـدرجة
األولى ورغم قــربه من الــعــاصــمــة
لــكـنه بــقي ضــمن حــدود بــطـوالت
الدرجـة األولى وكغـيره مـن الكـثير
مـن أنديـتـنـا الـتي تـعتـمـد الـظـهور
ولــــو مــــرة في الــــســـــنــــة من اجل

wÐU d √ rÝUÐ ≠ W¹d UM «

جتـري اليـوم اخلـميس 23 مـباراة
ضــمن الـدور الــتــأهـيــلي لــبـطــولـة
ـشاركة كاس الـعراق بـكرة الـقدم 
4 فـــريـــقـــا من الـــدرجـــتـــ األولى
والـــثـــانـــيـــة تــــتـــوزع بـــ مالعب
الــعـاصــمــة وعـدد من احملــافــظـات
ـغـلـوب والـذهـاب وتـقـام بـخـروج ا
لـــركالت اجلـــزاء مـــبـــاشـــرة عـــنــد

التعادل.
وقبل الدخول في تفاصيل البطولة
الحظة األولى باريات نسجل ا وا
ـوسم اجلديـد على  قـبل انطالقـة ا
ــسـابــقــات واالحتـاد بــعـد جلــنـة ا
إلغاء بـطولة كـاس السوبـر  بعدما
أعــلـنت عـن بـرنــامـجــهــا لـلــمـوسم
اجلديد  وسط قرار شاذ ب جميع
 االحتادات احملـلية الـتي  لم تهمل
ذكـورة حتت أي مسوغ البـطولـة ا
كان بل راحت  تروج لـها بإقـامتها
بــإحـدى  الــدول  وتــخــتــار الـوقت
ـــنـــاسب لـــتـــمـــريـــرهـــا   ولـــيس ا
إقــامــتـــهــا قـــبل افــتـــتــاح الــدوري
بعـدما تـفطن احتادنـا وعاد لـينظم
ذكورة الـتي كانت حتمل بـاراة ا ا
ـثـابـرة قـبل  ان تـهـمل اسم كـاس ا
ويـخـفق االحتـاد  في أول مـحـاولـة
إلعـادتــهـا وسـط حـســرة جـمــهـورا
الشرطة والزوراء ورفضهما للقرار
حـــتى وان صـــدقـت اإلخـــبـــار بــان
ـباراة الـناديـ وافقـا على إلـغاء ا
كن ان تقام بوقت أخر التي كان 
قــبـل ان تـــضع الـــلـــجــنـــة مـــوضع
الـشكـوك  بعـدم القـدرة على تـنفـيذ
وسم   وهي التي  أكدت مفردات ا
 سيـكون مـوسم مخـتلف  من حيث
الــتــنــظــيم والــتــعــامل  مـع أوقـات
بـاريات  كـما تـتطـلبه األمـور كما ا

هي.
ÂuO «  U¹—U³  

ونـعود الى مـبـاريات الـيـوم عنـدما
ــتــأثـر يــســتــقــبل فــريق ديــالى   ا
ــديـنــة األمـنــيـة بــعـدمـا بــظـروف ا
ــمــتــاز لــيــدخل صــال وجــال فـي ا
ـذكور في ـنـافـسات عـبـر الـدور ا ا
مـواجـهة فـريق هـبـهب األخـر الذي
اســتــمـــر الــظــهــور في الـــبــطــولــة
ــذكـورة في عــمل أفــضل من عـدة ا
ــــشـــاركـــة وهي فـــرق عــــزفت عن ا

شاركة. تمتلك قدرات ا
ــوصل األخــر الـذي دون ويالعب ا
اسمه بـقوة بـسجل الـدرجة األولى
ـــمـــتـــاز مـن وقت طـــويل فـــريق وا
الـشبـاب ويأمل إن يـحقق اخلـطوة
ـنـافـسـات األولى لـالسـتـمـرار في ا
من خالل ظروف اللعب التي إليابه
لـــهــا الـــضــيـف الــذي ســـبق وقــدم

همة. نفسه كأحد الفرق ا
ÍbKÐË WOLþUJ « 

ويــضـيف الــكـاظــمـيــة أحـد الــفـرق
الـتي تــواجـدت في اهـم بـطــولـتـ
محـليـت ولفـترة غـير قصـيرة قدم
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فاز مـنتـخبـنا الـعراقي بـكرة الـطائرة لـلنـاشئـ على نـظيـره االماراتي ضـمن منـافسات
قامة في العاصمة االردنية عمّان. البطولة العربية ا

ـنـتخب االمـاراتي بـثالثـة اشواط دون مـقابل وحتـقق انتـصـار منـتـخبـنا الـعـراقي على ا
وبــواقع  10-25 و 19-25 و 22-25 نــقــطــة لــيــتــأهل الـى الــدور ربع الــنــهــائي من

البطولة. 
وكـان منـتـــــــــــخـبنـا الـعـراقي بـكرة الـطـــــــــائـرة للـنـاشـئـ قد حــــــــقق الـفـوز على
نـظـيـره الـكـويـتـي في اولى مـبـاريـاته في الــبـطـولـة الـعـربـيــة بـثالثـة أشـواط دون مـقـابل

وبواقع(25-15) (25-16) (25-18).
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ناقشت كلية التربية البدنية
وعـلـوم الــريـاضــة بـجــامـعـة
بــغــداد  اطــروحــة دكــتـوراه
لـلــطــالب اثـيــر عــصـام عــبـد
الــرزاق بـــاشــراف االســـتــاذ
الدكتور احمد ناجي محمود
حتت عــــــنــــــوان تــــــأثــــــيــــــر
الــتــمــريــنــات الــتــنــافــســيـة
ـصــغــرة بــاسـلــوب الــكـرة ا
الشاملـة في تطويـر مستوى
ــــهــــاري االداء الــــبــــدنـي وا
واخلــطــطي لـالعــبي انــديــة
متازة بكرة القدم  الدرجة ا
الـتي هـدفت الى الى مـعـرفـة
تاثير الـتمريـنات التنـافسية
ـصــغــرة بــاسـلــوب الــكـرة ا
الـكـرة الـشـامــلـة في تـطـويـر
مــــســـتــــوى االداء الــــبــــدني
هـاري واخلـطـطي لـعـيـنة وا
الــبـــحث واخـــتــار الـــبــاحث
نـــادي بـــغـــداد مـــجـــمـــوعـــة
جتـريـبـيــة  ونـادي الـشـرطـة
مجـموعـة ضـابطـة  للـموسم

الكروي 2016 – 2015.
وتـكـمن مـشـكــلـة الـبـحث في
مالحـظــة الـبـاحـث ان هـنـاك
تــفـاوت فـي مــســتـوى االداء
اخلطـطي في حـالتي الـدفاع
والــهـــجـــوم عــنـــد تـــطـــبــيق
ـــكـــلف بـــهـــا الـــواجـــبـــات ا
ـبـاراة وهـذا الالعـبـون في ا
ســــبب رئــــيــــسي في تــــدني
مستـوى االداء لفـرق االندية

ـستـوى اندية دول مقـارنة 
اجلـوار وفــرق اسـيـا بــشـكل
خـاص وهــذا يـاتي نــتـيــجـة
لضـعف االمـكـانـيـات الـفـنـية
لــــكـل العب فـي فــــريـق كــــرة
الــــــــــقــــــــــدم مـن خـالل ادائـه
لــلـــواجــبـــات الــهـــجــومـــيــة
والدفاعية باالضافة الى ذلك
وجود العـب لـديـهم النـزعة
الهجومية ولهذا هم يكونوا
مـهــاجــمـ واخــرين لــديـهم

النزعة الدفاعية وهكذا.
وتـــوصـــلت االطـــروحـــة الى
مجـمـوعة من االسـتـنتـاجات
من اهمها  ان اسـلوب الكرة
الــشـــامـــلــة كـــان له تـــاثـــيــر
ايـجــابي في تــطـويــر بـعض
مـــتـــغـــيــــرات الـــبـــحث وان
ـستـخدمة طريـقة الـتدريب ا
وهي  التمريـنات التنـافسية
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ذكر مـصدر مـسـؤول في ادارة نادي نـفط الوسط ان جنم مـنتـخب الشـباب
تـوج ببطولـة غرب آسيا لـكرة القدم الـتي أقيمت مؤخرا حسـ عبد الله ا
تد ألكثر وجب عقد لعب  في فلـسط أصبح العباً في صفوف الفـريق 
درب راضي شنيشل هو من صدر إلى أن ا من مـوسم رياضي.. واشار ا
طـلب ضم هـذا الالعب ضـمن إسـتـراتـيـجـيـة الـنـادي واجلـهـاز الفـني بـضم
نافسة على العب بـأعمار صغيرة لـيكونوا نواة حقـيقية لفريق قـادر على ا
متاز..  جنم منـتخب الشباب حـس عبد الله يـفوز بفرصة لقب الـدوري ا
لعب مـستحـقة في صـفوف فريق جنـفي متمـيز مـثل نفط الوسط والـفرصة
نـوعـيـة لالعب والـفـريق عـلى حـد سواء.. حـسـ عـبـد الـله فـاز وعن جدارة
بلـقب أفضل العب في بـطولة غـرب آسيـا التي أقـيمت مؤخـرا في فلـسط

وفريق نـادي نفط الوسط يعيش منذ صعوده الى بطولة دوري اندية العراق
مـتازة في دائرة االهتـمام كفريق حريـص على التواجد في لفـرق الدرجة ا
ـسـدس الـذهـبي كأقـل طمـوح وأشـرف عـلى تـدريب الفـريق مـجـمـوعة من ا

اضية. واسم القريبة ا درب العراقي في ا اهم ا
الذي اتـطلـع اليه هـو ان يـجد كل عـضـو في منـتـخب شبـاب الـعراق فـرصة
اثلة للتي حظي بها حس عبد الله في نادي نفط الوسط ألنه من نوعـية 
هم جـداً ان يـستـمر العـبي مـنتـخب الـشبـاب في الـلعـب في صفـوف فرق ا
ـمـتازة االنـديـة الـتي تلـعب في بـطـولـة دوري انـدية الـعـراق لـفـرق الدرجـة ا
ـهاريـة وتـطويـر الـوعي الـتكـتـيكي واالسـباب كـثـيـرة منـهـا تنـمـية الـقـدرات ا
لالعـبـ فـضالً عن الـبــقـاء في بـيـئـة الـلـعب احلـقــيـقـيـة الـتي حتـفـز الالعب
الواعـد ألداء واجـباته عـلى أفـضل وجه ويـضمن والى حـد بـعيـد مـستـقـبله

الفني.
وفي سـيـاق االهـتمـام بـالالعبـ الـصاعـدين حتـضرني واقـعـة اشار الـيـها
قبل ايـام الـدولي السـابق والعب فـريق نادي الـقوة اجلـويـة قبل ثالث عـقود
خـلت جـبار حـمـيـد خالل ظهـور في وسـيـلة اعالم مـرئـيـة رياضـيـة محـلـية
نـظمة حيث قـال انه في بطولـة دوري الدرجـة في البحـرين تفرض اجلـهة ا
للـبطولة وهي االحتاد البحريني على االندية إشراك العب شاب واحد على
اقل تقـدير في الـتشكـيلـة االساسـية للـفريق الـذي يلـعب في الدرجة االولى
خالل مـنـافـسات الـبـطـولة وبـخالف ذلك يـتـعرض الـنـادي لـغرامـة مـالـية..
أشـجع هـذه الفـكـرة وأراها فـاعـلة وعـمـليـة جـدا إلجبـار مدربـي فرق انـدية
ـنح فـرصـة الـلـعب لالعـبـ الـواعـدين.. واجـزم فـي هذا ـمـتـازة  الـدرجـة ا
ـقـام بـان أفضل آلـيـة لـلـحفـاظ عـلى اخلط الـبـياني الـفـني لالعـبي مـنـتخب ا
الـشــبـاب هي زجـهم فـي اخلط االول لـلـفـرق الــتي تـلـعـب في بـطـولـة دوري
دد زمـنـيـة متـفـاوتة ـمـتـازة  انـديـة الـعراق لـفـرق الـدرجة ا
ورغم ان احتـاد كـرة الـقـدم ال سـلـطـة فـنـيـة له عـلى
مـتـازة ولكـنه يـستـطيـع ان يتـبنى فرق الـدرجـة ا
ـاثـلة لـلـتي يـعـتـمدهـا االحتـاد الـبـحـريني الـيـة 
بــصـدد مــنح الـفــرص لالعـبــ الـصــاعـدين في
ــبي ــنـــتــخـــبــ االو ــمــتـــاز ورفــد ا الـــدوري ا

والوطني بالعب متميزين.
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ــصـغــرة كــان لــهــا تــاثــيـر ا
ايـجــابي في تــطـويــر بـعض
متـغـيرات الـبـحث  وظـهرت
فــروق ذات داللــة مـــعــنــويــة
لـبــعض مــتـغــيـرات الــبـحث
اخلـــــطـــــطـي-  الـــــســـــرعـــــة
االنـــتـــقـــالـــيـــة - الـــســـرعـــة
احلــــــركــــــيـــــة  –االســــــتالم
والــــتــــســـــلــــيم  ولـــــصــــالح
اجملــمـــوعــة الــتـــجــريـــبــيــة
ظهـرت فـروق ذات داللة غـير
مـعـنـويـة لـبـعض مـتـغـيـرات
البحث  سرعـة االستجابة –

الدحرجة  –التهديف  .
واوصـى الـــــــــــــبـــــــــــــاحـث بـ
اســـــتــــــخـــــدام االســــــالـــــيب
اخلـطــطــيـة احلــديــثــة الـتي
تــســـاهم في رفـع مــســـتــوى
لــعــبـــة كــرة الــقـــدم ومــنــهــا
اســلــوب الــكــرة الــشــامــلــة

جانب من
ثلي اجتماع 
فريق الزوراء
والشرطة في
احتاد الكرة
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تراجع احتاد الكـرة عن فكرة إلغاء
كأس السوبر العراقي ب الشرطة
والـزوراء وشـدد على إقـامـتـها في
موعدها احملدد 14 أيلول اجلاري.
وقـــال عـــلي جـــبـــار رئـــيس جلـــنــة
ـســابــقـات ونــائب رئــيس احتـاد ا
الـكرة في تـصـريح صحـفي احتاد
الكرة سـيقيم مبـاراة كأس السوبر

في موعدها احملدد.
وأضاف جـبار قـرار اإللغـاء لم يكن
ـسـابــقـات تـؤكـد مـدروسًـا جلــنـة ا
بـاراة ولن تقبل التـزامهـا بإقامـة ا

اعتذار الشرطة أو الزوراء.
وخـتـم جـبـار حـديـثه بـقـوله احتـاد

الكرة حدد ملـعب الكوت الحتضان
كأس السوبر.

يذكر ان  احتاد الـكرة العراقي قرر
في وقت سابق  إلغـاء مباراة كأس
السـوبر بـ بطل الـدوري الشـرطة
وبطل الكأس فريق الزوراء بعد أن
وصل الــطـرفــان لــطــريق مــسـدود
لـــيــحـــسم االحتــاد اجلـــدل ويــقــرر
ـوعــد انــطـالق الـدوري االلــتــزام 
بـاراة أثار غضب لكن قرار إلـغاء ا
جـمـاهيـر الفـريـق وسـط تأكـيدات
ـوافـقة االحتـاد بـأن اإللـغـاء جـاء 
الطـرف بـعد ان  أكـد يحـيى كر

ـسـابـقات أن نـائب رئـيس جلـنـة ا
احتـاد الكـرة منـذ شهـر حدد مـوعد

ـشـاركـات الـكـروية واالبـتـعـاد عن ا
لـكـنه فـضل اللـعب بـبـطولـة الـكاس

ويأمل في ان يدعم حظوظه.
ــذكــور وأخــر مــواجـــهــات الــدور ا
سـيـلـعـبــهـا فـريـقـا الـنـور والـكـوفـة
والــثــاني يــظــهــر في وضع أفــضل
بـعـد اخلـروج مـؤخـرا من مـبـاريات
الـدور الـتأهـيلـي معـتمـدا عـلى عدد
ـديـنـة وحوالـيـهـا وهو من العـبي ا
ن تــــمــــتــــلك من بــــ الــــفــــرق   
مــشــاركــات مــهـمــة عــلى مــســتـوى
الـبـطـوالت ولـعب بـالنـخـبـة ويـكون
قد حافظ على عناصره في ان تقدم
الـفــريق لـتــحـقـيق الــنـتـيــجـة الـتي
ــني الـــطــرف األخــر الـــنــفس في
حتـقـيـقـهـا من خالل االسـتـفـادة من
عاملي األرض واجلمهور واألهمية

قبل. في بلوغ الدور األهم ا
سابقات الفترة من وحددت جلنة ا
ـــــقـــــبل 5 الى 7 تـــــشـــــرين األول ا
مــوعـدا إلقـامـة مـبـاريـات الـدور 32
خالل فـتــرة تـوقف الـدوري ومن ثم
مـواجـهــة نـظـيـره هــونك كـونك في
اجلــولـة الــثـانـيــة من الــتـصــفـيـات
ـزدوجة لـكـاس العـالم وأ أسـيا ا
وسيضم الدور 32 للكـأس مشاركة
ـمـتاز إضـافة جـميع فـرق الدوري ا
الى 12 فـريقـا من مـنافـسـات الدور
الـتـأهـيلي لـلـبـطولـة نـفسـهـا  وكان
فـريق الـزوراء قـد خـطف لـقب كاس
ـــاضي أخـــر بـــطـــولـــة الــصـــيف  ا
بـتـغــلـبه في الــلـقـاء الـنــهـائي عـلى
فــريـق الــكــهــربـــاء  بــهــدف الالعب

صفاء هاشم.

الـــكــــبـــيــــر جـــيـــرانـه اجملـــر وسط
تـطـلـعات احلـصـول عـلى النـتـيـجة
ـطـلـوبـة الـتي تـمـنـحه الـلـعب في ا
ـــقــبل فـــيــمـــا يــريــد الـــدور األهم ا
الــضـــيــوف الــعــمل مــا بــوســعــهم
لـــتـــحـــقــــيق الـــفـــوز من خالل اداء
عنـاصره والتقـدم خطوة مـهمة في

نافسات. ا
ويــلـتــقي شــبـاب الــعــراق وبـلــديـة
الــبـــصــرة في مــواجـــهــة يــأمل كل
صلـحته لغرض منهـما ان تنـتهي 
االسـتـمـرار ف والـبـقـاء في الـكـاس
غمورة من دون التي تدعم الفرق ا
ــبـــكـــر بـــســـبب نـــظــام اخلـــروج ا
ـرة مـا الــبـطـولـة   اخملـتـلف هـذه ا
يـــلـــزم الـــفـــرق الـى تـــقـــد أعـــلى
ــــســـتــــويــــات أمال فـي حتـــقــــيق ا

همة. النتائج ا
ويشهـد ملعب بعـقوبة لقـاء فريقها
مع فريق الشهداء في مباراة تظهر
مهـمة لـكالهمـا وسط رغبـة حتقيق
الفـوز التي تـتطـلب اللـعب بأقصى
اجلـهــود من اجل الــتــحـول لــلـدور
ـثل أهـمـيــة كـبـيـرة الـقـادم الــذي 
شاركـة التي تمني جلميع الـفرق ا
الـــنــفـس دون اســتـــثــنـــاء من اجل
ـمتـازة وبانـتظار مواجـهة الـفرق ا
ـــفـــاجــــأة أهم إحـــداث حتـــقـــيـق ا

البطولة.
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لـعبه وب ويسـتقبل فـريق تازه 
جمـهوره فريق احلـسينيـة في لقاء
مهم لهما على أمل عبور أي منهما
األخر للتقدم خطـوة مهمة لتحقيق
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تعـيش رياضتنا أياما صعبة وظروف قـاسية منذ عدة عقود بسبب تدخالت
ـتــنـفــذين سـيــاسـيـ وطــائـفــيـ وغــيـرهم مع ابــعـاد وابــتـعـاد األقـويــاء وا
.وهـذا احلال بـدأ مـنذ ثـمانـيـنات الـقرن يـ لـلـمخـتصـ واخلـبراء واألكـاد
اضي االمـر الذي دفع بـالريـاضة الى الـوراء وان حتقـقت في تلك احلـقبة ا
ـشاكل بعض اإلجنـازات والنـجاحـات اال انـها مـحدودة.لـكن الهم األكـبر وا
األعـظم الـتي رافــقت مـا بـعـد الـتــغـيـيـر الـعــاصف الـذي حل بـالـوطن في 9
نـيـسان 2003 عكـس وبشـكل واضح مـا تعـانـيه ريـاضتـنـا من واقع بائس
وظروف صـعبة وفسـاد كبير االمـر الذي دفع بالرياضـة ألن تعيش اصعب
ـعـنـي ايـامـهـا واقسـاهـا وبـذلك صـار لـزاماً عـلى اخملـتـصـ واخلبـراء وا
ـان ان تدرس وبـالـذات واجلـهـات الـرسـمـيـة وعـلى رأسـهـا احلـكـومـة والـبـر
احلال وتـنافس الواقع الرياضي بحرص وعناية واهتمام وان تضع احللول
ـا هـو قـائـم فـالـصـراع مـا زال مـتـواصال بــ وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة
بـية الوطـنية الـعراقيـة (وموروثاً) مـنذ العهـد السابق. ومن هي واللـجنة األو
اجلــهـة االحق بـقــيـادة الـريـاضــة الـعـراقــيـة? ومن خالل الـتــجـربـة الــطـويـلـة
ـتــكـرر واالحـبـاطــات والـتـراجع وجـدت ـتـواصـلــة والـفـشل ا والـنـقـاشــات ا
ـتنـورة واخلـبيـرة بـضرورة اعـتـماد مـنـهج جديـد وسـياسـة عـلمـية الـعقـول ا
شـرق وهذا ال يتم اال من خالل ستـقبل ا واقعـية للـسير بـالرياضـة نحـو ا
تـشـكـيل مـجـلس اعـلى لـلـريـاضـة يـقـوده احـد نـواب رئـيس مـجـلس الـوزراء
ويـضم في عـضـويـته وزراء الـشبـاب والـريـاضـة والـتـربيـة والـتـعـلـيم الـعالي
إضـافـة الى 5 -3 مسـتـشـارين بـالـريـاضـة وتـكـون واجـبات اجملـلس وضع
اخلـطط والـبرامج واإلسـتـراتيـجيـات لـلريـاضـة العـراقيـة وتـنسـيب مـجمـوعة
وظف اخملتص ال يتجاوز عددهم العشرة إلعداد وحتضير صغـيرة من ا
الـعـمل لـهـذا اجملـلس عـلى ان يـراعي في اخـتـيـار الـعـامـلـ الـشـخـصـيات
ـيـ الذين لم يـسبـق لهم الـعمل في الوطـنيـة والـنزيـهة ويـفـضل من االكاد
ـؤسـسـات الـريـاضـية. تـكـون مـهـمـة هـذا اجملـلس وضع اخلـطط والـبرامج ا
تابعة تنفيذ ما واالستراتيجيات للقطاع الرياضي وانهاء االشتباك والعمل 
هو مـطلوب رياضـيا من اجلهات اخملـتصة فـيه على مستـوى الوطن. وتكون
درسيـة واجلامعـية ورياضة سـؤولة عن الريـاضة ا ؤسـسات الرياضـية ا ا
الـفـئـات الـعـمريـة وريـاضـة الـصـحـة وريـاضـة اجملـتـمع إضـافـة الى ريـاضة
اإلجنـاز الـعـالي وغـيـرهـا..أيـضـا االهــتـمـام بـنـوعـيـة هـذا اجملـلس وتـوصـيـة
ومتـابـعـة رئـيـسه الـذي هـو بـدرجة عـالـيـة في الـسـلـطـة الـتنـفـيـذيـة سـيـجـعله
مـجـلسـاً قـويا ويـجعـل الريـاضة قـطـاعات حـيـوية تـهم كل الـناس.لـقـد عانت
رياضـتنـا وما زالت من ارتـباك حـالهـا وسطـوة بعض ألـعابـها علـى األلعاب
األخرى ونـقولـها بصـراحة ان الـرياضـة العـراقيـة حتولت الى (طـوبة فقط)
بيـنما األلعـاب األخرى تعاني من عـدم االهتمام واإلهـمال ومنهـا العابا كان
الكمة وكـرة السلة صارعة ورفع االثـقال وا لهـا أيام زمان إجنازات مـثل ا
إضافـة الى ألـعاب أخـرى. وسبب هـذا اإلخفـاق والـتراجع يـكمن في غـياب
ـتـوازنـة في البـنـاء والـتنـسـيق لـتتـطـور كـافة السـيـاسـة العـلـمـية والـعـمـليـة ا
األلـعـاب بـشـكل مـتــوازن وحـسب واقـعـهـا وانـتـشــارهـا في عـمـوم الـسـاحـة
العراقـية.ان وجود مجلس اعلـى للرياضة بصفـته التخطيـطية واالستشارية
والـتوجـيـهـية والـرقـابـية سـيـسـاهم بشـكل كـبـير بـتـصـفيـة اخلالفـات وانـهاء
التقـاطعات وتوزيع اجلهد للنهوض بواقع األلعاب وتنظيم فعالياتها ومراقبة
كل اجلهـات العـاملـة في الريـاضة من خالل مـراقبـة نشـاطاتـها وفـعالـياتـها
ـبيـة الوطـنيـة العـراقيـة واالحتادات الـرياضـية واجنازاتـها وهي الـلجـنة األو
ركـزية وفعالـياتها ودورهـا في نشر وتطـوير الرياضة إضـافة الى األندية ا
الـريـاضيـة ودورها فـي حيـاة اجملتـمع الـعراقي ألنـهـا تعـتبـر الـقلب الـنابض
لريـاضة الوطن. وهنا جنـد ان هذا اجمللس يتوجب ان ال يـكون دائرة كبيرة
ـوظــفـ ويـشــكل إضـافــة وعـبــئـا ثـقــيال عـلـى الـدولـة بل وفــيه جـيـش من ا
ــيـ إلعــداد اخلـطط ـوظــفـ واألكــاد ــسـتــشــارين وا االكــتـفــاء بــبـعض ا
والبـرامج ووضع األسس الصحـيحة لريـاضة عراقية
ذات تــوجـــهـــات تــخـــدم الـــوطن وحتـــقق اإلجنــاز
ـرحــلـة الـســابـقـة لــريـاضـة الـعـالـي ولـتـنــتـهي ا
مشـوشة وقـلقـة وساحـة للـخالفات والـصراعات

وضياع بوصلة العمل الصحيح..
ولنا عودة.

ــبــاراة 24 ســبــتـــمــبــر / أيــلــول ا
اجلاري وبدأ بالتحضير لها حتى
اجلوائـز اخملصصة لـلفريـق الفائز
 حتضيـرها لكنـنا تفاجـئنا بعدم
جـــاهــــزيـــة مــــلـــعب الــــشـــعب وأن
الـطـرفـ رفـضــا احلـلـول الـبـديـلـة
باللعب في ملعب الكوت بعذر عدم
تــوفـــر فــنـــادق الحـــتــضـــان وفــود
الــفــريــقــ وجــمــاهــيــرهـــــــــــمــا
بـــاإلضــافـــة إلى صـــعــوبـــة إقــامــة
ــبـاراة عـلى مـلــعب كـربالء لـغـلق ا
ـنــاسـبـة عـاشــــــــــوراء ـديـنـة  ا
وبـالـتـالي ذهب االحتـاد إلى خـيـار
ـــوافـــقــة ـــبــــــــــــاراة و إلـــغـــاء ا

. وضـــــرورة اتــــــبــــــاع طـــــرقالطرف
تدريبـية مـناسـبة في تدريب
الــفـرق ومــنــهــا  تــمــريــنـات
ـــصـــغــرة الـــتـــنـــافـــســـيـــة ا
وضــــرورة اعـــداد تــــمــــارين
ــســتــوى تــســاهم فـي رفع ا
هاري واخلـططي البدنـي وا

لالعبي كرة القدم .
ـناقـشـة من وتـألـفت جلـنـة ا
االســتــاذ الــدكـــتــور صــبــاح
قاسم خلف رئـيسـا االستاذ
الـدكـتـور فــرات جـبـار سـعـد
الله  االسـتـاذ الدكـتـور رعد
حـــســـ حـــمـــزة االســـتـــاذ
الدكتــــــــور فـــــــــؤاد متعب
ـســاعـد حـســ  االسـتــاذ ا
الـــدكـــتـــور صـــادق جـــعـــفــر
صادق   االســــتـاذ الدكـتور
احـــــــــمـــد نــاجي مـــحــمــود

مشرفا.

مناقشة طالب
الدكتوراه اثير
عصام في كلية
التربية البدنية

وعلوم
الرياضة


