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ـدير الفـني لإلسماعـيلي إعجابه الـشديد بـالدولي العـراقي همام طارق أبدى الـفرنسي ديـديه غوميز ا
العب الدراويش.

بـاريات الـسـابقـة للـفريق.وأوضح ـدرب في الـتدريـبات وكـذلك تـسجـيالت ا وجـاء ذلك بعـدما شـاهده ا
مصـدر داخل اجلهاز الـفني لإلسـماعـيلي في تصـريحـات إعالميـة أن غوميـز أكد أن الـدولي العراقي
صدر أن ا يتمتع به من إمكانيات عالية.وأضاف ا باريات القادمة نظرا  سيكون له دور كبـير خالل ا
فكـرة رحـيل الدولي الـعـراقي عن الفـريق مـرفوضـة تمـامـا نظـرا حلاجـة الـفريق جلـهـوده خالل الفـترة
قـبلة.ويـواجه اإلسماعـيلي نظـيره االحتاد الـسكـندري اليـوم األحد في إياب ربع نـهائي بطـولة كأس ا
محـمد الـسـادس لألنديـة األبـطال.وكـانت مبـاراة الـذهاب انـتـهت بفـوز اإلسمـاعـيلي بـهـدف نظـيف على

أرض االحتاد السكندري.
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أثــنـي وزيــر الــشــبــاب والــريــاضــة
الـدكتـور احمـد ريـاض اثنـاء اللـقاء
الـــــذي جــــمــــعه بــــرئــــيـس اقــــلــــيم
كــوردسـتـان مـسـعـود بـارزاني عـلى

حــفـــاوة االســـتــقـــبـــال والــتـــعــاون
االيـــجـــابـي الـــذي ابـــدتـه قـــيـــادات
ــشــتـرك االقــلــيم من أجل الــعــمـل ا
إلجنـاح دورة االلــعــاب الـريــاضــيـة
الــعــربــيــة الـ  13الــتي يــضــيــفــهــا

الـعـراق خالل شـهر تـشـرين الـثاني
 2021فـي الـعـاصــمـة بــغـداد فـضالً
عن مــحــافــظــات الــبــصــرة واربــيل

والسليمانية.
واكـــــــد ريـــــــاض ان مــــــدن اربـــــــيل

والسليمانيـة ستكون جاهزة مبكرا
الســـتــضــافــة االشـــقــاء الــعــرب في
بـلـدهم الـثـاني الـعـراق سـيـمـا و قد
اثــبــتـت في جتــارب ســابــقــة انــهــا
ايـقـونة جنـاح حقـيـقيـة السـتضـافة
الفعالـيات الرياضيـة الكبرى اسوة
بــبـغــداد والـبــصــرة  مـوضــحـا ان
ـــبـــاحــثـــات كـــانت وديــة جــمـــيع ا
وايــــــجــــــابـــــــيــــــة مـع االخــــــوة في
كـــوردســــتـــان ســـواء مع الـــرئـــيس
مــســعــود بـارزانـي أم رئـيس وزراء
االقــلــيم مــســرور بــارزاني  ووزيــر
الـــداخــــلـــيــــة ريـــبــــر بـــارزاني وان
ـشاركـة في الـفعـاليـات الـرياضـية ا
والــشــبــابــيــة الــتي كــانـت مــحـورا
لــلـحــديث بــجــوانب عــدة إذ جـرى
الـتـأكـيد عـلـيهـا ودعـمـها عـلى انـها
جهود مشـتركة ومسـؤولية اجلميع
 للـنجـاح امام الـعالم وسـتكون من
اولــويــات الـعــمل وفـق مـنــهــاجــهـا
ـبــكـر والــتـنــســــــــيق لــلـتــواصل ا
ـشتـرك لتـضيـيف الدورة الـعربـية ا
الــتي نـامـل جـمــــــــــيــعـا ان تــكـون
مـتـمـيـزة وتـسـجـل نـقــــــــطـة حتول
مــضــيــئــة في اسـتــضــافــة الــعـراق
لــلــبــطـوالت الــكــبــرى الــتي تـوازي
حــــجـــــمه ومــــكـــــانــــتـه الــــدولــــيــــة

رمـــــــوقة . ا
وتـابـع بـالــقــول ان وزارة الـشــبـاب

ـاضي الـقـاعـة الـريـاضـيـة مـتـعددة األربـعـاء ا
األغـراض وسط حـضـور رسمـي وجمـاهـيري
كبيـرين وقد وقص شريط افـتتاح الـقاعة اياد
بــنــيــان مــســتــشــار رئــيس الــوزراء لــشــؤون
الريـاضـة فيـمـا حضـر االحـتفـاليـة الى جـانبه
ــثل األمــ الــعـام جملــلس الــوزراء ورئـيس

هـيــئـة ذوي االعـاقــة واالحـتـيــاجـات اخلـاصـة
ـكتب الـتنـفيـذي برئـاسة فـضال عن أعضـاء ا
عـقـيل حـمـيـد والـنـائـبـ االول والـثـاني خـالـد
رشك وفــرست شـــالي واألمــ الــعــام كــوثــر
ــدربــ ومــوظــفي حــســ والــريــاضــيـــ وا

بية. اللجنة البارا
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ـتــتـابــعـة الـتـي تـمــر بـهــا الـكــرة الـعـراقــيـة ثــيـر الــكـثــيـر من االحــداث ا
ـنتـخبات التـساؤالت ازاء االخـفاقـات والنـتائج اخملـيبـة التي تـمنى بـها ا
واالندية والتـي بال شك ال تأت من فراغ كونـها مرتبـطة بالسـياسة التي
تـنـتجـهـا اجلهـات اخملـتصـة والـتي ال تعـمل وفق اجـنـدة مهـمـة وال تذعن
ـنتـخـبات لـلـكثـيـر من الـتصـريـحات الـتي يـدلو بـهـا القـائـمـ على تـلك ا
طـلـوب تنـفـيذهـا لـغرض واالنـديـة ازاء ما تـمـر به واالجراءات الـكـفيـلـة ا

ظلم الذي دخلته. اخلروج من النفق ا
ـبي  والــذي اثـار الــكـثــيـر من ــبـكــر لـلــمـنــتــخب االو لـنــبـذا بــاخلـروج ا
نافـسة  والذي لم يسلك نتخب العـراقي على ا التساؤالت ازاء قـدرة  ا
درب الفوز في مبارياته ولكننا لو نعود  الى االجواء التي سبقت دخول
بـيـة  وظهـور مدرب ـنتـخب في بـطولـة االسـيويـة لـلمـنـتخـبـات االو هـذا ا
ـتكرر لـتوجـــــــيه الراي العـام  ازاء احملنة نـتخب  عبـد الغـني شهد ا ا
طـلوب  والذي في نـاســـــب وا نـتخب وغـياب االعـداد ا التي مـر بهـا ا
ـرجـو منه فـضــــال عن ابـعـاد العـب ـنـــتـخب ا ضـوئه لم يـحـقق هذا ا
مهـم عن صفـوفه ولو الهم لـكان للـمنـتــــــخب شان مـهم ومتـميز  في

باراة النهائية .. البطولة التي دخلت  في دورها احلاسم بأجراء ا
اما مباراة االيـاب  التي خاضهـا فريق نادي الشـرطة  ضد فريق نادي
لك الشباب  السعودي والـتي جاءت كرد اعتبار  في منـافسات بطولة ا
محمـد السادس لألنـدية العـربية الـبطلة  حـيث مني الفـريق العراقي في
مـباراة الـذهاب بـسداسـية بـرزت كفـضيـحة مـدوية تـلقـاها فـريق عراقي
يز امام منـتخب يحتل  وسط ترتـيب االندية السعـودية  ولم يكن بتلك
ـباراة الـتي هزت اوسـاط القـيثـارة العـراقية القـوة التـي ظهـر فيهـا في ا
ـونتادا ثـابة رد اعتـبار بـرغم استبـعاد  الر لذلك بـدت مباراة الـعودة 
في اوساط الفريق وقدرته على العودة بتسجيل سبعة اهداف قد تمكنه
للـعودة ألجـواء البـطولـة التي ودعهـا مبـكرا جـدا  فمـني بخـسارة اخرى
ـباراة لتـزيد من االالم الكـرة العراقـية  وتعـيد التـساؤالت نحو في تلك ا
كن ان يكون السبب مسؤولية تأجيل الدوري  وارجاء اقامة مبارياته  
احلقيقي وراء تلك النـتائج التي ال تقبل الشك بان قـادم  الكرة العراقية
ـلحق االسيوي التي خـاضها فريق نادي ا وحـسرة  فمباراة ا يزيدنا ا
ـثــابـة مـحـطــة فـاصـلـة الـزوراء ضـد فـريق بــاخـتـكـور االوزبــكي كـانت 
لتبديد تلك الغيوم  التي لبدت اجـواء كرتنا العراقية او البحث عن منفذ
لألمل  والتشبث به  في ظل تكرر تلك الـنتائج اخمليبة فواصل النوارس
كن وصفها  سلسلـة تلك النتائج احلـزينة باخلسـارة الرباعية الـتي ال 
قابـلة مقـدم برنامج الـشوط الثـالث االعالمي محمد فـاجأة فالـعودة   با
كن ان يكشف السبب ابراهيم  من على قناة الشرقية قـبل نحو شهر 
 عن تـلك الـنـتـيـجـة الـكبـيـرة الـتي مـني بـهـا اعـرق انـديـة العـراق في ظل
ـفـردهــا في تـلك غـيـاب الــدعم  وبـقــاء تـلك االنـديــة تـواجه مــصـيـرهــا 
الـبطـوالت وكـأنهـا تمـثل  نـفسـهـا دون ان تخـتصـر ذلك الـتمـثـيل بتـقد
الـصورة احلـقـيقـيـة للـكرة الـعـراقيـة الـتي كانت ابـرز الـوجوه في الـقارة
ـلبـدة التي االسـيويـة لكـنهـا اليـوم على مـحك حـقيـقي  في ظل االجواء ا

تعيشها ..
ـراهنـة عـلى االعالم في هـذه االجـواء يبـدو الـعـامل االساسي في ان وا
يكون له دوره الفاعل والـرئيسي  في انهاء تـلك التخبطات الـتي تعانيها
ـوسم الـذي انصـرم فضال عن نـتخـبات او االنـديـة العـراقيـة فا سـواء ا
وسم احلالي بال شك في حضرة الـبطوالت العربـية او االسيوية  وقد ا
ـيـز  سـيــقـدمـان الـصـورة خـلـيـا تــمـامـا من اي تـمــثـيل عـراقي مــهم و
ـنـاسـبـة عـما تـمـر به الـكـرة الـعـراقيـة دون الـعـودة  لـكل مـا يـشاع عن ا
باريات الدوري ومنافساته  التي ال نريدها صورة مستنسخة عن تلك ا
ـطـيـة عن دوري روتيـني تـشـارك فيه الـتي تـقام لـغـرض  ابـراز صورة 
بعض االندية إلكـمال الصورة اخلـاصة باألنديـة العراقيـة دون ان تظهر
ـفـاجـأة ــنـافـسـات قـدرتـهــا عـلى حتـقـيق عــنـصـر ا في جـانب من تـلك ا
واذكاء روح التـنافس  الذي يعـيدنا ألجـواء البطوالت الـتي يحرص على
متـابعـتها اجلـمهـور الريـاضي العـراقي  اكثر مـن حرصه فضـــــال عن
علـمه بنـتائج مـسابـقة بـلده الكـروية وتـرتيــــب انـديــــــتـها  والـنــــــجوم
ـبـاريـات الـتي تـقـام ـكن ان تـفـــــــــرزهم تـلك ا الـذي 
ـشـاكل ال طـائل مـنـها ـدرجـات خـالـية و اغـلـبـها 
سواء من جانب التحـكيم او في قدرة وصول تلك
القـاة مــنـافـســـــــــيــهـا بـدون  مــا يـعـكـر الــفـرق 

صفوها ..
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بية الـوطنية العراقية أكد رئيس اللـجنة البارا
عـقـيل حـمـيـد ان الـقـاعـة الـريـاضـيـة مـتـعـددة
اضي األغراض الـتي  افتتاحـها األربعاء ا
سـتـكـون حتت خـدمــة الـعـديـد من االحتـادات
ـبيـة مثل الريـاضـية اخلـاصة بـالـلجـنـة البـارا
كــرة الـســلــة والـكــرة الـطــائــرة وكـرة الــهـدف

والبوتشيا والعاب أخرى
ـبية ان هـذه القاعة وقال رئيس الـلجنـة البارا
ـعـايـيـر الـدولـيـة وهي ـواصــفـات وا تـتـسم بـا
ستلزمات سواء لألصحاء او مجهـزة بكافة ا

عاق ا
ـغلـقة واضاف حـمـيد ان الـقـاعة الـريـاضيـة ا
بـيـة بعـد خمس التي اجنـزنـها الـلجـنـة البـارا
سـنـوات من الـبـدء بـأنشـائـهـا تـعـد االولى من

نوعها في العراق
بـية ومـكتـبها وتابـع حميـد ان اللـجنـة البـاراو
الـتـنـفـيـذي حـريـصـة عـلى مـواكـبـة الـتـطورات
الـتي حتـصل في بــقـيـة دول الـعـالم من حـيث
البرامج التـدريبيـة او البنى التـحتية لـلنهوض
واالرتقاء برياضة ذوي االحتياجات اخلاصة
ـبـيـة قـد افـتـتـحت يوم وكـانت الـلـجـنـة الـباراو

رئيس
اللجنة

بية الباراو
عقيل
حميد

ـــؤســـســة والـــريـــاضـــة كـــونـــهـــا ا
الـقـطـاعـيـة احلـكـومـيـة الـتي تـعـنى
بـدعم وتـطـوير االنـشـطـة الشـبـابـية
فـإنهـا لن تدخـر جهـدا من خبـراتها
وامـكـانيـتـهـا لـتـنـال ثـقـة اجلـمـهور
الـريــاضي وابـنـاء شــعـبـنــا الـكـر
واخــــوتــــكـم في وزارة الـــــشــــبــــاب
والـريــاضـة قـد شــرعـوا مــبـكـرا في
الـعـمل وتـشـكـيل اللـجـان اخملـتـصة
ـركـزيـة ألجل بــدعم من احلـكـومــة ا
هـذا الــهـدف وان جــمـيع شــبـابــنـا
مــدعــو لــلــمـــــــــــشـاركــة ســواء في
االعـــمـــال الـــتـــطـــوعـــيـــة واالخــرى

الساندة.
واكـد الــرئــيس بـارزانـي ان الـلــقـاء
بــوزيــر الــشــبــاب الــدكــتــور احــمـد
ريــاض كــان ايــجـابــيــا ويــصب في
خــدمــة شـبــابــنـا ومــســتـقــبــلـهم
وبــــاألخص في مــــيـــدان الــــعـــمل
الــشـبـابي والـريـاضي والـتـعـاون
ــشـتــرك الــذي نــنـشــده من اجل ا
تــرسـيخ قـيم ومـبـاد االنـسـانـيـة
والـتــعــايش الــســلـمي فـي الـوطن
الـواحـد مـنـوهـا بـان الـشـراكة في
تـــضــيـــيف االحـــداث الــريـــاضــيــة
الـشـبـابيـة هي اسـتـحقـاق طـبـيعي
ـا يـكـون له جلــمـيع مـدن الـعـراق 
اطـــيـب االثـــر في رقي واســـتـــقـــرار

البالد.
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صـدر لألسـتـاذ الـدكـتـور
حــسـ ســبــهــان عــضـو
جلنـة اخلـبـراء والتـطـوير
في االحتــــاد الــــعــــراقي
للـكـرة الطـائـرة الدكـتور
عــــمــــر ســــعــــيــــد العب
ــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ا
العـراقية الـسابق كتاب
(تـاريخ الكرة الـطائرة)
والـذي يتـناول بـجـزئيه
األول والـــثــانـي تــاريخ
واحـــــــــداث الــــــــكــــــــرة

ـية الـطـائرة الـعراقـيـة والعـربيـة والــــــــــعا
وأبرز احـداثهما.وأشـاد احتاد اللـعبة على
ــا فـيه من خـدمــة ألهل الـلـعـبـة عــمـلـهـمـا 
خصـوصاً وهـما يتـمتـعان بـتاريخ رياضي
ستوى احمللي والدولي حافـل سواء على ا
كالعبـ ومدرب أو على الصـعيد العلمي

لهما.
وتــمــنى االحتــاد أن تــكــــــــــون هـــــــــــذه
ــبــدعي الــطـــــائــرة ــؤلــفــات هي بــوابـــة  ا
الـــعــــــــــراقــيـــة لــنــــــــــــقل وصــــــــــــقل
مــواهــبــنــا احملــلـــيــة لالســـــــــــتــفــادة من
ـــضـي قـــدمـــاً خـــبـــرات أهـل الـــلـــعــــبـــة وا

بتطويرها.  اصدار جديد يتناول تاريخ الكرة الطائرة  
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الــلـــقب الــذي حـــصل عــلـــيه نـــادي الــقــوة
اجلوية من قبل االحتاد األسيوي باعتباره
أفــضـل نـادي خـالل الــعــقـد األخــيــر ضــمن
مـــســابـــقـــات االحتـــاد هـــو األفــضـل الــذي
يحـصل عـليه الـنادي عـبر تـاريخه الـطويل
ليس ب عمـوم أندية العـراق بل االسيوية
طبعا ويأتي ذلك  بعدما جنح فريق النادي
بـكــرة الـقـدم من إحــراز لـقب كـاس االحتـاد
األسـيــوي ثالث مـرات مـتـتــالـيـة جـاءت من
اول مشاركة عام 2016 ثم حصل عليه عام
2017 قــبل  ان يـحــتــفظ به عـام 2018 في
اهم مشـاركـات ليس عـلى مسـتوى اجلـوية
ن نــفـسه بل بـ عــمـوم الـفــرق احملـلـيـة 
شاركت في البطولة ذاتـها   وعلى مستوى
أســيــا ألنه حــقــقه ثالث مــرات تــوالــيـا في
اجناز  غير مسـبوق على مستـوى البطولة
شاركة به ومنها  طبعا والفرق األسيوية ا
أفضل من نادي القوة اجلوية في  اكثر من
وارد مـفـردة من حـيث الـبـنى الـتـحـتـيـة وا
شـاركات الـيـة  والعالقـات اخلـارجيـة وا ا
والعمل اإلداري والفني وهذا األمر كان  ان
يتحقق  في  الـنادي من  بداية السـتينيات
ـيـنــاء الـذي نـفـذ كــمـا كـان احلـال لــنـادي ا
مــبــنـاه  بــشــكل جــيـد وكــان يــضم  مـرافق
رياضية وفنية واجتماعية بل  كان يعد مع
ـصـري في مـقـدمـة أنـديـة الـنـادي األهـلـي ا
ــنـطــقـة قـبـل ان  تـتـغــيـر األمــور ألسـبـاب ا
ــعــقل المــجـــال لــذكــرهـــا يــعـــرفــهــا اهـل ا
ـنشـات ب والبـصـرة وفوارق كـبيـرة في ا
االمس واليوم    لكن  جميع اإلدارات التي
تـعـاقبـت على اجلـويـة  لم تـنـتـبه  مـا جعل
من النادي ان يستـمر متأخرا  فـيما يتعلق
ــنـشـات مـتـكـامل عــلى فـريق كـرة الـقـدم بـا
الذي استمر يـضم أفضل الالعب وأسماء
 محفـورة في ذاكرة الـكرة ورياضـة العراق
 ألسـبـاب عـدة مـنهـا ان الـشـبـاب اسـتـمروا
يــخــضــعــون ألداء اخلــدمــتــ  اإللــزامــيــة
واالحتياطية  ما يجعلهم  ينتمون مباشرة
لـلـنـادي البـل من خالل  تـدخل شـخـصـيـات
من اجل االنـتـمــاء والـلـعب وتـشـكـيل فـريق
كـروي  يــضم  تـلـك األسـمـاء  خـالل جـمـيع
الـعـقـود إضافـة الى فـرق أخـرى  اسـتـمرت
ــنـتــخــبــات الــوطــنــيـة قــبل روافــد لـدعـم ا
الــسـيـطـرة عــلى الـبـطــوالت احملـلـيـة وسط
مـنافـسـات حقـيـقـية  في وقـتـها بـكل مـعنى
الـكــلــمـة   وهــو مــا انــعـكس عــلى ســمــعـة
النـادي منـذ تأسيـسه في عام 1931 أسوة
بــأنـديـة اخلــلـيج  الــعـربي وكــيف تـطـورت
وأثرت عـلى الـرياضـة في دولـها ومن يـريد
ان يــتــأكــد مـن ذلك عــلــيـه ان يــزور مــبــنى
الــنـادي احلـالـي  فـقط لـيــطـلع  عــلى مـقـره
الذي لألسف فـشلت جـميع اإلدارات   التي
تـعاقـبت عـلى إداراته لم تـقدر عـلى  انـشاء
بـنـايـة تلـيق بـاول نـاد عـراقي يـعـود ألعرق
مؤسـسة عـسكـرية كان بـإمكـانهـا ان تنشى
ناد مـتـكامـل  من جمـيع الـوجوه  من خالل
الــدور الــذي حتــتــله الــقــوة اجلـويــة  وفي
عـــمل جـــدي  في  ان يـــضــغـط قــادتـه عــلى
احلـكــومـات  في بـنـاء  مـنــشـأي يـسـتـوعب

النادي.
واجـد ان ذلك كــان ان يـتـحــقق في وقت مـا

لــو  كـانـت هــنــالك مــطــالــبـات  او هــنــالك
ـتـعـاقـبـة الـتي تـخـطـيط  من احلـكـومـات ا
تعاملت مع  الريـاضة سياسيـا والسيطرة
عــلــيـهــا من خالل قــوانـ الزالت مــعـتــمـة
ـكن لـلـجـويـة ان يـدعم لـلـيـوم  البـل كـان 
نــفـسـه  االعــتــمــاد عـلـى بــدل اشــتــراكـات
ــؤسـســة نـفــسـهــا  كـمــا كـان مـنــتـســبي ا
ؤسسـات  في سبيل يحصل في عـدد من ا
دعم  فرقه  لكنه  أسوة باألندية والرياضة
التي      اسـماء مـتأخـرة من حيث تـكوين
أندية متـكاملة بـسبب قانونـها  الذي حدد
مـن يــرشح ويــنــتــخب من دون  الــســمــاح
لدخـول رجـال اإلعمـال او أصـحاب رؤوس
أمـوال   وغــيــرهم  ولــتــحــقــيق  قــنــاعـات
للـعمل في األنـدية الـتي بقـيت للـيوم  على
نــفس عـمــلـهــا الـتـقــلـيــدي   وسط أخـطـاء
فــــادحــــة  تـــرافـق عـــمـل اإلدارات وهي من
حتــدد مــواعــيــد االنــتــخــابـات لــتــحــقــيق
اسـتـمرار الـبـقـاء لهـا  رغم انـهـا تـعمل من

دون برامج.
2016 VI

وأعود للقب الذي حـصل عليه نادي القوة
اجلويـة عـبر اجنـازات فريـقه الـكروي بـعد
الدخول باول مشاركة على مستوى بطولة
االحتـاد األسـيـوي لـيـتـوج بـأول لـقب ألول
مـشـاركـة عام 2016 وجتـاوز فـرق سـبقـته
ـشـاركـة بـنـفس الـبـطـولة الـتي من حـيث ا
اختـرقها بـقوة الفـريق من خالل مجـموعة
العـبـ وأسـمـاء   لـعـبت وجنـحت وعـادت
بـالـلـقب األول عـلى مـسـتـوى فـرق مـحـلـيـة
ـشــاركـات مــنـهـا ســبـقــته حـتى مـن عـدد ا
اربـــيل الــذي شـــارك ست مــرات والــزوراء
أربع مـشاركـات ومـرت لـدهـوك والشـرطة
اربع مرات ومشاركة وحيدة لنفط الوسط.
ـدرب بـاسم قاسم وجنح الـفـريق بقـيـادة ا
فـي الـفــوز عـلى فــريق بـنــغـالــور الـهــنـدي
بـنـهـائي البـطـولـة  بـهـدف الالعب حـمادي
احـمـد الـذي حــصل بـنـفس الـبـطـولـة عـلى

لقب هدافها عندما سجل 16 هدفا وأفضل
العب فيها ومثل الفريق في اللقاء النهائي
كل مـن الالعـبــ (فــهـد طــالب وعــلي عــبـد
اجلــبــار وعــلي بــهـــجت  وســامح ســعــيــد
وبــديـله هـلــكـود مال مــحـمـد وســعـد نـاطق
وهـمام طـارق وبديـله أسـامة عـلي  واحـمد
عبـد االمير وزاهـر ميـداني  وعمـاد محسن
وامـــجــــد راضي وبـــديــــله عـــلـي غـــلـــيـــوم
وحمادي احـمد وكان فرصـة مثليـة للفريق
في ان يــقــدم نـــفــسه احــد أقـــطــاب الــكــرة
ـشرف في الـعـراقـية وان يـظـهـر بـالـشـكل ا
واحـــدة من الــبــطــوالت األســـيــويــة  الــتي
شـهـدت مـشاركـات سـريـعـة للـفـرق احملـلـية
قـبـل ان  تـعـكس مـجـمــوعـة العـبـ دورهـا
ـطلـوب وتـلـعب بجـديـة وتقـدم مـا علـيـها ا
وحتصـد لقـبا أسـيويـا كلن الـكل بانـتظاره
تـكن سـهـله لـيس امـام اجلـوية في مـهـمـة 
حــسب بل جــمــيع الـفــرق الــعـراقــيــة الـتي
الزالت تـشـهـد مـشـاركـات تـقـلـيـديـة لكـن ما
خـدم الـفـريق هـو وجـود مـجـمـوعـة العـب
عــكـسـت نـفــسـهــا في مـشــوار كـروي جــيـد
لــتــتـوج بــلــقب نــوعي هـو االول مـن نـوعه
شاركات األسيوية  لألندية على مستوى ا
فكان يحق اجنازا مهمـا كانت بحاجة إلية
الكرة العـراقية امام مشـاركات سابقة وفي
ظــروف أفـضل بــكـثـيــر الـتي  شـارك فــيـهـا
اجلـوية لـكـنه جتـاوزها بـقـدرات  الالعـب
الــذين واجـهــوا الـتــحـدي بـثــقـة عــلـيـة في
تخطي مبـاريات اجملموعـة مرور بأدوارها
الـفـاصـلـة لـيـسـتـمـر في  طـريق الـتقـدم من
دون تـوقف  لـيـنـتـقل الى نـهـائـي الـبـطـولة
بــوابـة  الــشـهــرة األسـيــويـة لـتــضـاف الى
سمعـته الكرويـة  احمللية والـعربيـة  ليذكر
اجنـاز الفـريق أنـصـاره  والشـارع الـكروي
ل والــريـــاضي بـــتـــلك االســـمــاء الـــتي ال
ـتــابع  من تـكـرار   ذكـرهــا  الـتي شـكـلت ا
تاريخا لـلفريق  فـمنهم من رحل الى جوار
ربه  ومـنـهم من يـعـاني من شـظف الـعيش

الـيوم  ومـنهم مـن   سبـقتـه األيام  ومـنهم
ــــــوت  وأســــــمـــــاء يــــــقف حتـت ســــــقف ا
شامخة شـكلت سمعـة كبيرة لـلفريق الذي
جدد مـسيـرته بـلقب كـبيـر عجـز اقرأنه من
األنــديــة في ان  حتــقق مـا حــقــقه الــفـريق
الـذي حـمل لـواء  تـمـثـيل الـكـرة الـعـراقـيـة
بـشـرف  امـام احلـاجـة الى لـقب حتـقق مع
ـدرب واألسـمـاء الـتي مـثـلتـه التـي تركت ا
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ويــبــدو ان الـفــريق إصـر الــســيـر بــطـريق
ـر على النـطاق األسـيوي ولو االجنازات ا
هذا يعود الى مـا حققه محـليا في الدوري
والكأس نقطة التحول والذهاب بعيدا

وشـــكل الـــلـــقب األســـيـــوي األول  دافـــعــا
نـافسة سيـرة وا للـفريق في ان يـواصل ا
اجلـــادة  عـــلى الـــلـــقب الـــثـــاني  بـــأغـــلب
الالعـــبــ واألســـمـــاء الــتـي نــالـت شــرف
حتــقــيـق الــلــقـب األول ولــتــبـــدأ مــســيــرة
الـصـراع عـلى الـنـجـمة الـثـانـيـة  واسـتـمر
قـويــا مــتـخــطــيـا فــرق مــجـمــوعـتـه بـثــقـة
وجـدارة وتــقـدم خـطـوة خــطـوة  لـكن هـذه
درب الـسوري حسام السيد رة بقيادة ا ا
ـنطقـة غربي أسيـا بعد بعدمـا  توج بطال 
فوزه عـلى الوحـدة السـوري بهـدف بعـدما
خسـر لقـاء الذهـاب بهدف لـهدفـ متـفوقا
بــفــارق األهـداف بــعــدمــا جنح في تــصـدر
مــجــمـــوعــته الـــتي ضــمت فـــرق الــوحــدة
الــســوري واحلــد الـبــحــريـني  والــصــفـاء
الـــلـــبـــنـــاني  قـــبـل ان يـــتـــجـــاوز الــزوراء
جموع الـلقاءين وتأهل   خلـوض اللقاء
الـــــنـــــهـــــائـي امـــــام فـــــريق  االســـــتـــــقالل
الــطــاجــكــســتـــاني الــذي كــان قــد تــصــدر
مجـموعـته الرابـعة ومنـطقـة  جنـوب أسيا
لـيــعـود اجلـويـة بـإجنــاز اخـر حـامال لـقب
بطولـة االحتاد األسيـوي  عندمـا تمكن من
الـــتــغـــلب عـــلـى اســتـــقالل دونـــشـــبه  في
طاجـيكـسـتان بـهدف سـجله الالعب عـماد.
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باراة والبطولة كل ومثل الفريق في تلك ا
من الالعــبــ فـــهــد طــالب وعـــلي بــهــجت
وســامح ســعــيــد وســامـال ســعــيــد وزاهـر
ميداني ومحمد قـاسم وهما طارق ومحمد
عـلي عبـود وحـمـادي احمـد وأمـجد راضي
وأشـاد الـشـارع الـريـاضي بـاجنـاز الفـريق
ــســتــوى األســيــوي وقــدم الــثــاني عــلى ا
مباريات اسـتحق فيهـا اللقب الذي زاد من
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ــؤكــد  زادت إطـمــاع الــفـريق في ان ومن ا
ـهـمة يـبـقى في دائـرة منـافـسـة الـبطـولـة ا
وكسر احتـكارها  البل حتقـيق  اجناز غير
ـدرب  باسم ـرة ا مسـبـوق خـطط له هذه ا
قاسم والالعبـ وعادوا للمـنافسة الـثالثة
وبرغـبة كـبيـرة وعمل  واضح  وبـدا يظـهر
طلوب وسط الالعب دورهم في حتقيق ا
فــعل فـني جـيــد وانـدفـاع لـنــفس الالعـبـ
الـذي مــثـلـوه بــبـطـولـة 2017 إضـافـة الى
مــشـــاركــة الـالعب عـــلي حــصـــني وتـــقــدم
الفريق جميع احملطات وصوال الى األخير
ــرة بـالــبـصــرة مع ضــيـفه والــلــعب هـذه ا
أسير التركمانسـتاني وتغلب عليه بهدف
سـجـلـهـمـا  حـمـادي احـمـد إبراهـيم بـايش
لــيــحـــتــفل  جــمــهـــور اجلــويــة  مــرات الن
الفريق لـعب نهائي البـطولة بالـبصرة ب
جـمـهـوره ثـم حـقق الـلـقب الـثـالث وقـبـلـهـا
االحـتفـاظ بالـلقب بـشكـل نهـائي عبـر فيـها
الالعبـ عن قدراتـهم وإمكـاناتـهم  قبل ان
يــســعــدوا جــمــهــورهم والــوسـط الــكـروي
وتـسـجـيـل اجنـاز كـبـيـر  نـال بـسـبـبه لـقب
أفــضل نــادي في أســيـا عــلى مــدار الـعــقـد
طـرز بـالـبطـوالت احملـلـية زين به سـجـله ا
الــتي  بـدأت حتــقـيــقـهــا من عـام 1962 ثم
احلــصــول عــلى أربع بــطــوالت في مــوسم
1996 حــيث الــدوري والــكـأس والــســوبـر
عـارك كمـا أحـرز لقب الـدوري خمس وام ا
مــرات بــعـد تــغــيـره الى دوري أنــديــة عـام
1974 وحـق عــلــيــنــا ان  نــشــيــر الى تــلك
األسماء واألجيال التي تـعاقبت على تمثل
ــدربــ  لــكن  اجملــال ال الــفــريـق وكــذلك ا
يـسع لـهـا وخـشـيـة ان يـسـقط اسـمـا وهذه
ســتــكـون مــشــكــلــة  ألنــهــا أســمــاء لـعــبت
لـتـجسـدي هـوايتـهـا عـندمـا امـتزج عـرقـها
العب الـترابـيـة وال تـعـرف  البل تـسمع بـا
بالعقـود والرواتب والرفاهيـة ومنها حتى
ــعـني لـم يـحــصل عـلى وجــبـة غــذائـيــة بـا
لــيــعـوض جــهــد الــوحــدة الــتــدريــبــيـة او
ـبـاراة  لكـنـهـا أسـماء  ألـقـيت عـلى ضـفة ا
الـزمن     وأسـمــاء  ال يـسـعـهـا قـلب الـكـرة
الـعراقـيـة  لـكنـهـا حتـتاج الى أرشـفـة  ولو
من خالل درجـهـا على واجـهـة الـنـادي لكن
عـنى في مـقر ا ـشكـلـة ال توجـد واجه بـا ا
ــتــلك  حــتى الــنــادي  احلــالي  الــذي  ال 
سـاحـة  إلقــامـة وحـدات فـريـقه الـتـدريـبـيـة
لكن تبقى محبة أنصاره اكبر من كل شيء
وعالقة وجها  أخر للمحبة والعالقة  التي
اســتـعــدهم عـنــد اإلعالن  من قــبل االحتـاد
األسـيـوي عن لـقب أفـضل نـادي في الـعـقـد
األخير  فهـو مفخرة للـنادي ورياضة وكرة

العراق.


