
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6400-6402 Saturday-Monday 13-15/7/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6400-6402 السبت-االثن 12 من ذي القعدة 1440 هـ 13-15 من تموز (يوليو) 2019م

W{u d   U dBð jÝË v Ë_« Wł—b « rOEM²  Èdš√ WGO  »uKD*«

6

WO½«u¹b « ¡UI  r ×¹ w³K « ‰œUF² «

jÝu « jH½ tHÒOC0

مواجـهة الـصناعـات الهـندسـية اجلـولة ما
قبل األخـيرة وسط تفـكيـر عباس عـطية في
تــصـعــيـد طــاقــات الالعـبــ امـام حتــسـ
ـواجهة وقع واالسـتعداد بـصورة كـاملة  ا
ــقــدور الــفـريـق فـعـل ذلك بــعـد الــزوراء و
التطور الـذي حتقق في اخر اجلوالت وهو
يقدم االداء والنتائج واظهار نفسه منافسا

ال يستهان .
من جانـبه واصل اجلنـوب نزف الـنقاط في
اســـوء فـــتـــرة لـه في الـــدوري الـــذي ســـبق
وتقـدم ثامـنـا لكـنه افتـقر لـلعب والـسيـطرة
ـباريـات والفـشل فيـها ذهـابا وايـابا على ا
وحـرم نــفـسه مـن الـفـوز فـي اخـر اجلـوالت
قـــبل الــتــراجع ثــالـث عــشــر الــتــرتــيب 42
ويستقبل نفط ميسان الدور القادم ومن ثم
مواجـهة اجلـوية بـالشـعب ومرشح لـفقدان
ـتدهـور الذي يـعيشه وقع امـام الوضع ا ا
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 وانتـهى لقـاء الوسط وجـيرانه الـديوانـية
بـــالــتـــعــادل من دون اهـــداف في نــتـــيــجــة
حتسب للـضيوف الـذين جنحوا مـرة ثانية
لـعب من دون خسارة باخلروج من نـفس ا
بعدما تمكنوا من التعادل قبلها مع النجف
قبل العوة بنقطة مرة اخرى والتواصل مع
النـتائج االيـجابـية والـسيـطرة علـى موقفه
في وضع مهم جدا بعد التمكن من البقاء.
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وتقـرر ان تـنطـلق مـباريـات اجلـولة مـا قبل
ـتـوقع ان تـكـون االخـيـرة الـســبت الـقـادم ا
مـــبــاريــاتــهــا من اجـل بــقــاء الــســمــاوة او
ـواقع ليس اال إذا الـبحـري امـام حتـسـ ا
ما خطف الشرطة اللقب من البصرة وفيها
ســـيــلــعـب الــطالب واجلــويـــة والــســمــاوة
يـناء والـنجف والـكـهربـاء والـصنـاعـات وا
واألمــانــة ونــفط اجلــنــوب ونــفـط مــيــسـان
والــشـــرطــة والــكــرخ والــبــحــري واحلــدود
والــنـــفط وفـــريق احلــســـ والـــديــوانـــيــة

والزوراء.

ذكورة التي عززت من موقفه في البطولة ا
ـدرب عـمــاد نـعــمـة لــلـفـريق وبــعـد عــودة ا
وجنح فـي مــوسم يـــحـــسب له والالعـــبــ
ـنــاسب له في ـكــان ا ويــبـدو ان احلــدود ا
تقـد مـجمـوعة العـب تـمـكنت من الـدفاع
ـهمـة التي بـدأت صـعبـة قـبل الظـهور عن ا
اجليد في الـفترة احلـالية في أفـضل نتائج
بــ الــكـــــل عــنــدمــا تــعــادل الــشـرطــة مع
الـــنـــجف وخـــســـارة اجلـــويــة مـن الــزوراء
وتــعـادلــ لــلـزوراء مع مــيــسـان والــنـجف
وخسـارة الـكرخ قـبل ان يسـتـمر في حـصد
اهم نـقــاط مـبـاريـات في الــدوري والـتـطـلع
كن احلصول عليه اذا الى موقع متقدم و
ما واصل حصد النقـاط حصد النقاط التي
حـرم مـنـهـا الــكـرخ في تـراجع غـيـر مـتـوقع
عــنــدمــا خــســر اربع مــبــاريــات من خــمس
جــوالت قـبـل ان يـتــرك مــكـانـه الى الـزوراء
وبـات مـهـدد من مـيسـان في وضـع اختـلف
ـدرب كـر سـلـمـان الـذي قـدم الفـريق مع ا
ـيــزة جـدا مـنـذ بـأفــضل حـال في نــتـائج 
الــبـدايـة قــبل ان تـتـوقف فـي غـيـر مــحـلـهـا
راقـبـ والـفرق في ان وخالفـا لتـوقـعـات ا
يــنــحـدر لــلــوراء بـشــــــــكل ســريع ويــنـزف
النقـاط والتـأثر ســــــلـبا بهـا وبغيـر القادر
عـلى تـغـيــر االمـور الـتي ألـزمـته عـلى نـزف
الـــنــقــاط بــســرعـــة وتــرك الــنــــــــــــــــتــائج
االيــجـــابــيــة وفي وضع مـــحــبط جــدا وفي
ـرحـلـتـ عـنـدمـا كان وضع مـخـتـلف بـ ا
فـرس الــرهـان في األولى ومــتـوازن كــثـيـرا
قـبل ان يـبـدأ بـالـتـراجع مع بـدايـة احلـصـة
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ــطـــلــوبــة وواصل الــكـــهــربــاء نـــتــائـــجه ا
واالسـتمـرار بـهـا بـشـكل قـوي وواضح قبل
خــــوض نــــهــــائـي الــــكــــاس فـي الــــســــابع
والـعـشريـن من الشـهـر احلـالي بـعـدمـا عاد
ـوقع بـنــقـطــة مـهم من نــفط اجلـنــوب في ا
احلـادي عــشـر 44 مــتـطــلـعــا لـلــدخـول في
ــا الــدور الـــقــادم في صـــفــوف الــطـالب ر

الـكـهـربـاء والعـودة بـنـكـسـة الـعـمـارة التي
زادت الـــطـــ بـــلـه في مـــجـــمل االمـــور في
ــشــاركــات مـــوسم مــتـــأخــر يــضــاف الـى ا
اخمليبـة من فترة لـيست بالقـصيرة مـبتعدا
ــنـتــظـرة من ـنــافـســات احلـقــيـقــيـة ا عـن ا
جــمــهــوره الـذي يــنــدب حــظه امــام اجـواء
نـافسات الـتي تعـثرت بـ احل واالخر ا
هدد من ذكور اخملـيب ا ليتـراجع للمـرقع ا
فــرق الــكـــهــربــاء واربــيل واجلــنــوب وألنه
سـيــكـون امـام لــقـاء صـعب الــسـبت الـقـادم
عــنـدمــا يـواجه الــقـوة اجلــويـة واي عــثـرة
سـتزيـد الـط بـله امـام اخـر جولـتـ على
نـــهــــايـــة الــــدوري واخلــــروج مـــنـه خـــالي
الـــوفــاض في وقت اســـتــفــاد مـــيــســان من
الــنـتـيـجــة لـتي قــدت بـقـيه في مــكـانه امـام
مالحـقـة الـنــفط ويـأمل ان يـتـعـثـر في لـقـاء
اجلــويـة الــذي يـكــون قـد اقــيم امس االحـد
وسط تــطــلــعــات اهـل الـعــمــارة فـي انــهـاء
ـــوســـم رابع الـــســـلم ولــوال تـــعـــثــره في ا
ـكـان ـشــاركـة  ـرحــلـة احلـالــيـة ألنـهى ا ا
وسم رابعا يعد افضل ومع ذلك ان انهاء ا
بـــالـــشيء االفــضـل مــنـــذ اول مــشـــاركــة له
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 وحـــقق احلـــدود فــوزا مـــهم عـــلى الـــكــرخ
بــهــدف دون رد مـتــقــدمـا لــلــمـركــز الــثـامن
ـــكـــانه في ظل األفـــضل فـي حتـــول جـــاء 
حتسن نتائـج الفريق احملقق الـفوز الثالث
توالـيا بالـفوز بـثالث مباريـات صعـبة على
ينـاء البـصري والـعودة ألجواء النـجف وا
ـنـافـسـات الــتي تـراجع فـيـهـا في الـفـتـرة ا
األخيـرة قـبل ان يـصحـو ويـعوض خـسارة
الــشـرطــة الــتي حـفــزت العــبي الــفـريق في
ــردود الـعــالي واخلـروج بــأفـضل تــقـد ا
ــوسـم احلــالي بـــعــد تـــبــاين نـــتــائـج في ا
نـتائـجه لـكن مـهم جـدا ان يـتحـقق الـتـطور
في أهـم وأحـــرج فـــتــرات الـــدوري وعـــكس
قدرات الالعـب وتركـيزهم والـلعب بـشعار
الــفـوز في قــيـادة الــفـريق الـى الـنــجـاحـات

ـمـتـاز بــكـرة الـقـدم في مـســابـقـة الــدوري ا
نـتـيـجـة حتــصـيل حـاصل في ظل الـفـوارق
الـكــبـيـرة بـيـنـهـمـا عــلى مـسـتـوى الـنـتـائج
والالعب والقدرات واإلمكانات التي شكى
ـتــلـكه من مــنـهـا فــريق احلـســ رغم مـا 
العــبــ واعـدين مــؤكــد سـيــغــادرونه امـام
فـرصــة الـلــعب لـفــرق اخـرى في وقت جنح
الزوراء في حتقيق الفوز الثاني تواليا 64
وتــوسـيع الــفــارق مع الــكـرخ الى  8نــقـاط
وقع الثالث بـانتظـار حتقيق لقب ضامنـا ا
ـوسم في مـواجــهـة الـكـهـربـاء في نـهـائي ا
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ويبـقى الصـراع قائـما بـ فريـقا الـسماوة
والـبـحـري عـلى الـبـقـاء حـيث الـسمـاوة في
ــوقع الــثــامن عــشــر 32 قــبل ان يــضــيع ا
فرصـة البـقاء عـندمـا تعـادل مع الصـناعات
بــهــدف رغـم أجــواء الــلــعب حــيث عــامــلي
االرض واجلمهور الذي حـضر لدعم جهود
ــــوسم واحلـــاجـــة الـــفـــريق فـي مـــبـــاراة ا
للـحصول عـلى كامل الـنقـاط التي كادت ان
ــــوسم من امـس االول واســـعـــاد تــــنـــقـــذ ا
جمهوره قبل االنشغال بالتفكير امام مهمة
الــبـقـاء الــتي تـتـوقـف عـلى اخـر مــبـاراتـ
عــنـدمــا يـســتـقــبل الــنـجف وخــطف نـقــطـة
سـتـكـون كـافـيـة لـلبـقـاء ومن ثـم يخـرج الى
الـكـهـربـاء في وقت عـاد الـبـحـري بـخـسارة
من اربـيـل بـهـدف لـثالثـة اهــداف لـيـتـجـمـد
رصيده  26النتيجـة التي عقدت من االمور
بعـد اكثـر وقـربته من الـهبـوط وسيـستـقبل
احلــدود وبــعـدهــا الــشـرطــة في مــبــاراتـ
ــدرب والالعــبــ ان صـــعــبــتــ ويــعـــلم ا
األمــور يـــجب ان تــتــجه الـى الــفــوز بــتــلك
بـاراتـ على ان يـتـأخر الـسمـاوة فـيهـما ا
في مــهـمــة زادت تـعــقـيــدا ودخـلت نــفـقـا ال
ــــكن اخلــــروج مــــنـه في مــــهــــمــــة شــــبه
مستـحيـلة امام احلـالة التي عـليهـا الفريق
الذي نـزف نـقاط  20خسـارة والـتـعادل في
نـقطـة في 84مـبـاراة كـامـلـة أي خـسـر  11
وقت حـقق اربيل اكـبـر فوائـد نـتائج الـفوز
ـوقع الــســابع مـؤقــتـا بــعــدمـا تــقـدم الـى ا
ويأمل بفـوز النجف عـلى االمانة في الـلقاء
الذي يكون قد جرى امي االحـد ليستقر في
ــذكــور ومــؤكـــدان اكــرم ســلــمــان ـــوقع ا ا
وسم به والعـبي الـفريق يـسـعـون إلنـهـاء ا
وسط طـــمــوحـــات جـــمـــهـــور اربــيـل الــذي
اسـتـقـبل الـنـتـيـجـة بـسـعادة ألنـهـا اتت في
افـضل وقـت ويـأمل ان يــتـمـكن الــفـريق من
التـوازن في اخـر مواجـهـت عـنـدما يـخرج
الى نــفط الــوسط والـزوراء لــكن مــا حتـقق
على حساب البحري كـان مفيدا بعدما بقي
الفـريق يعـول على مـباريـات األرض بعـدما
نزف الكثير من النـقاط ذهابا بفضل العمل
الواضح للمدرب اكرم سلمان الذي غير من
مــشـــاركــة الـــفــريـق وانــتـــشــله مـن مــواقع
ؤخرة الى احـد أفضل مـواقع السلم وفي ا

شاركة الصعبة ان ينهي به ا
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عـزز نـفط مـيـسـان مـوقـعه الـرابع اثـر فوزه
هم على الطالب بهدفـ لواحد في اللقاء ا
الـــذي جــرى يــتــهــمــا فـي الــعــمــارة ضــمن
مبـاريـات اجلـولة  36من مـسـابـقـة الدوري
ـمتـاز لـكـرة القـدم لـيـرفع رصـيده الى 55 ا
نـقـطـة عـلـى بـعـد نـقـطـة من صـاحب لـثـالث
الكرخ قبل ان يتراجع الطالب عاشر السلم
ن مــتــأثــرين بــاخلــســارة الـثــانــيــة عــشـرة
ـدرب عــلي هـاشـم بـعـد والــثـانــيـة بــوقت ا
نـتــيـجــتـ مــهـمــتـ بــالـفــوز ذهـابــا عـلى
الــســـمــاوة واجلــنــوب قــبل الــتــوقف امــام
الـصــنــاعــات الـكــهــربــائـيــة والــتــعـادل مع
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قيل الـولـوج في تفـاصيـل مبـاريات اجلـولة
الثـالثـة من الـدور التـأهيـلي للـدرجة االولى
البـد مـن الـتـوقف مــلـيـا عـنــد قـرارات جلـنـة
االنـــضــــبـــاط في احتــــاد كـــرة الــــقـــدم ازاء
تـــصـــرفـــات بـــعـض االداريـــ والالعـــبـــ
ــرفـوضـة ــرافـقـة لــفـرقــهـا ا واجلــمـاهــيـر ا
وشاهدها الـكل وقبلهم أعـضاء االحتاد بأم
باريات وتقارير عيونهم ومعهم من تبـاع ا
كن الـقنـوات الـتلـفـزيونـيـة في مشـاهـد ال 
مـحـزنـة ومـخيـبـة حـيث اسـتـهـداف احلـكام
بــشـــكل ســافــر واإلســاءة لــهم عــنــدمــا قــام
الحقـة حـكم لـقاء بـرايـتي وسوق احـدهم 
الــشــيــوخ وبــصق عــلــيه حتت مــرأى الــكل
وعرض احلادث كما هو محمال اياه نتيجة
ـباراة وألنه الـتعـادل الـتي انتـهت عـندهـا ا
يريد الفوز باي ثمن فاندفع بتصرف اهوج
والمعـنى له في وضع مـعيـب وغريب وغـير
مألوف وبـغير الالئق من أي طـرف كان كما
ــبــاريــات األخــرى تــصــريــحــات شـــهــدت ا
وتـصـرفـات واعـتـراضـات حـادة وناريـة من
درب واإلداري والالعب التي واجهت ا
ـسـتحـقـة وكان مـهم واجدر ان العـفـويات ا
تقدم االعتراضـات بشكل رسمي موثق دون
الــلـجـوء لــتـصـرفــات غـيــر مـقـبــولـة اطالقـا
وتـــمــــرد مع ســــبق االصــــرار واجـــد عــــلى
االحتاد البـحث عن صيـغة تنـظيمـية اخرى
كن لـها ان تنعكس لدوري الدرجة االولى 
عـلـى األمـور بـشــكل أفـضل ومــهم ان يـأخـذ
الدوري عـلى محـمل اجلـد وألنه الزال بعـيد
ظاليم عن تفكير االحتاد وألنه حقا دوري ا
عــنـدمـا يــتـكـرر نـفـس سـيـنــاريـو كل مـوسم
رة وحسن فعل االحتاد وكان السوء هـذه ا
الــردع بــشــدة لـــكل من اقــدم عــلى تــصــرف
وعمل مسيء له قبل غيره واجد ما عرضته
الـــبــرامج الـــريــاضــيـــة كــاف إلدانــة هــؤالء
اخلـــارجــــ عن الــــروح الـــريــــاضــــيـــة في
واقف محاوالت مخيبة وضعيفة لتسويغ ا
والنتائج والن الكل ال يـريد ان يخسر حتت

أي تأثير كان وهنا الطامة الكبرى
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وكــانت نـتـاج اجلــولـة الـثــالـثـة قــد شـهـدت
تغيـرا في الصدارة الـتي انتقل الـيها فريق
هم على سامراء بهدف القاسم بعد الفـوز ا
لـيـرفـع رصـيـده الى سـبع نــقـاط ويـكـون قل
لـــعـب مـــبـــاراته الـــرابـــعـــة أمس االحـــد مع
اجلـــنـــســــيـــة فـي وقت تـــعــــرض ســـامـــراء
للخسارة االولى ليتراجع ثـانيا لكنه يتمتع
ـنـافـسـة عـلـى بـطـاقـة اجملـمـوعـة بـفــرصـة ا
ـقـرر لهـا ان تنـتهي والعـودة لـلمـنافـسات ا
ـقـبل وعـنـدها يـتم الـتـعـرف على األربـعاء ا

الفريق الصاعدين للممتاز
وحافظ زاخـو على صـدارة مجـموعـة بغداد
رغم خــســارته بـهــدف من الــصــنـاعــة الـذي
يــقف ثــانــيــا بــفــارق االهــداف ومـتــوقع ان
يـستـمـر الـفريـقـان في الـصراع عـلى بـطـاقة

التأهل لألخير
وحقق فريق كربالء فوزه االول بتغلبه على
اجلــنــســيــة بــهــدف لــكــنه الزال بــعــيــد عن
مــنــافــســـات اجملــمــوعــة بـــعــد خــســارتــ

متتاليت
كما حقق الرمـادي الفوز االول على حساب
الـكـوفـة بهـدف فـيـمـا تـعادل فـريـقـا مـيـسان
وغـاز الــشـمـال بـهـدفـ وبـنــفس الـنـتـيـجـة

انتهى لقاء سوق الشيوخ وبرايتي
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 انـهـى فـريق الــزوراء امـال فـريـق احلـسـ
ـــمـــتــاز والــزامـه عــلى تـــرك مـــقـــعــده في ا
والـــعــودة لـــلــدرجــة االولـى بــعــدمـــا هــزمه
بـأربـعـة أهــداف لـواحـد في اجلـولـة  36من
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نتخبـات الثمانية اطلق اجلمهـور العراقي عبر مـواقع التواصل االجتماعي هـاشتاغ "مرحبتـ عيوني" للترحـيب با
قبل. واطـلق اجلمهور هـاشتاغ " ##العراق شاركـة في بطولة غـرب آسيا لكـرة القدم في العراق خالل شـهر آب ا ا
ـشاركـة: الكـويت  #الـسعـودية  ##سـوريا  #االردن  يـحتـضن بطـولة #غرب_اسيـا  فأهال وسـهال بـكل الدول ا
_عـيوني". وتـنطـلق البـطولـة في يوم 2 آب ##لبـنان  #الـيمن  ##فـلسـط  ##الـبحـرين.. غرب_اسـيا.. #مرحـبت
وتـنـتهي في الـ 14 من الـشـهر ذاته وتـتـكون اجملـمـوعـة االولى من العـراق لـبـنان سـوريـا فلـسـطـ اليـمن وتـلعب
مـباريـاتها في كـربالء فيـما تـتكون اجملـموعـة الثـانية من االردن الـسعـودية الـكويت الـبحرين وتـلعب مـباريـاتها في
اربيل. وتـقـام مبـاراتـ في كل يوم مـباراة عـنـد السـاعة الـ 7:30 ومـباراة اخـرى عـند الـسـاعة الـ 10:30. مـساءً

بتوقيت بغداد اما متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة الى النهائي وال توجد مباراة نصف نهائي.
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بــــــــعـــــــدســــــــة -عــــــــلي نــــــــاصـــــــر
اسـتطـاعت كتـيبـة مدرب الـديوانـية
الـــدولـي رزاق فـــرحـــان مـن خـــطف
نقـطة الـتعادل الـسلـبي الثمـينة من
مضيفه فريق نادي نفط الوسط في
الــلـقــاء الـذي جــمـعــهـمــا عـلى أد
مــــلـــعـب الـــنــــجف الــــدولي ضــــمن
مــــنــــافـــســــات الـــدور 37لــــلـــدوري
ـمــتـاز بــكـرة الــقـدم ولم الـعــراقي ا
ؤلف من يوفق الطاقم التـحكيمي ا
احلكام خالد كـر و محمود سمير
و احـمد مـكَطـوف من ايـصالـها الى
بـر االمــان لـيــواجـهــوا عـلى إثــرهـا
صــيـحــات اسـتــهـجــان طـيــلـة وقت
بـاراة التي كانت نـتيجـتها مـهمة ا
لتحـس مراكز الفـريق في جدول
ــبـــاراة الى الــدوري  ,ولـم تــرتـق ا
طـلوب بـسبب اطمـئنان سـتوى ا ا
ـراكز الـفـريـقـ الـذين يـتـمـتـعـوا 
وسط جدول الدوري لذا جند غياب
باراة االهداف باإلضافة الى ملح ا
الـلمـحات الـفنـية الـتي تضـفي على
ـبــاراة جـمــالـيـة كــروبـة مـتــمـيـزة ا
ـلـونة نـاهـيك عن كـثرة الـبـطـاقات ا
من خالل االلـعـاب اخلـشـنة لـالعبي
الفريق ناهيك عن غياب اخلطورة
على مرميي الفريـق باستثناء
الـــفــرصــتــ الــلـــتــ ســنــحت

لالعـــبــ مــصــطـــفى حــســ العب
نـادي نـفط الـنـجف في الـدقـيـقة 20

مرت كـرته الـراسيـة من قرب الـقائم
قابل رمى الديـوانيـة في ا االيسـر 

ـــهــاجم ســنـــحت فــرصـــة ســهـــلَــة 
الديوانية اجملتهد فالح عبد الكر

الذي استلم كرة عرضية جميلة من
زميله سـجاد احمد في الـدقيقة 27
اال انـهـا عـلت الـعـارضـة بـقـليل
ـــــواجه مـــــرمى نـــــفط وهـــــو 
النـجف ليسـتمر الـتعادل خالل
دقـائق الـشوط الـثـاني وبـنفس
ــسـتــوى الـفـني احلــال حـيث ا
ـشـجع لـلـمـتـابـعـة حـتى غـيـر ا
شــــكك اجلــــمــــيع بــــان كـــادري
الـــفــريــقــ ذو قـــنــاعــة اكــيــدة
بـنـتيـجة الـتـعادل إثـر وضـعهم
خــطـط لــعـب دفــاعـــيـــة تــبـــعــد
اخلطورة على مرماهم لذا جند
غــيـاب ذكــر اي مــفــردة كــرويـة
ايــجـابــيــة خــطــرة عـلـى مـرمى
الــفـريــقـ عــدا مــكـرمــة مـدافع
نــــادي نـــفـط الـــوسط حــــســـ
جــمـال في الـدقــيـقـة 73عـنـدمـا
اعـــاد كـــرة خـــطـــأ الى حـــارس
مـرمــاه مـصــطــفى زهـيــر الـذي
اسـتبـسل بإنـقـاذها وحتـويلـها
الى ركـــنــيــة وسط اســـتــغــراب
اجلـمـيع لـيـبـقى بـعـدهـا الـلعب
سجـاالً رغم التـغيـرات العـديدة
الـتي اجـراهـا مدربي الـفـريـق
ولتـضاف نـقطـة ثميـنة لـرصيد
كـلُ مــنــهــمــا لــيــصــبح رصــيــد
الـديـوانـيـة  41نـقـطـة ورصـيـد
نــــفط الــــوسط  45نــــقــــطـــة . 
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ـدرب أكـرم سـلـمـان وجـهازه اتفـقت إدارة نـادي أربـيل مع ا
ـوسم ـعـاون لـتـجــديـد الـتـعـاقــد مـعه لـقـيــادة الـفـريق في ا ا
ساعد لـفريق أربيل حيدر محمود إن درب ا قبل. وقال ا ا
اتفـاق مبـدأي جرى بـ اإلدارة واجلـهاز الـفني
ـدرب أكـرم سـلـمـان لـتـجـديد بـقيـادة ا
وسم جـديد مع االحتفاظ العقد 

بالطاقم الفني بكامله.
وأضـاف أن اإلدارة تمـسـكت
باجلهـاز الفنـي بعد الـنتائج
ميزة التي أعادت الفريق ا
لوضـعه الـطـبـيـعي وحـققت
تـقــدمًــا كــبــيــرًا في الئــحـة
الـــتـــرتـــيب الفـــتـــا إلى أن
الـتــوقــيع الــرســمي ســيـتم
بعـد االتفاق عـلى تفـاصيل
العـقد. وأوضح أن اجلـهاز
الــفـــني بـــأجـــنــدتـه عــدد من
الالعــبـ احملــلــيــ والعــبـ
مــحــتـــرفــ جــدد ســـيــكــونــون
ـوسم إضـافـة نـوعــيـة لـلــفـريق في ا
قبل. يـشار إلى أن اجلهـاز الفني ا
لـــفــــريق أربـــيـل يـــتـــألـف من أكـــرم
سـلــمـان ويـســاعـده حــيـدر مــحـمـد
وعـمـر مـجـيـد وكـاوه مـحـمـد مـدربًا
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ـوصل الـتي مـن يـتـابع الـصـفـحـات الـريـاضـيـة   اخلـاصـة بـصـحف ا
تـواصل صـدورهــا حـالـيـا ســوف ال يـلـمس فــارقـا مـلـمــوسـا بـ فـتـرة
مـتدة مـا بـ حزيـران (يونـيو) 2014 وحتى تـمـوز (يولـيو) الـسنـوات ا
ديـنة 2017 والـتاريـخان مـرتـبطـان بفـتـرة سيـطرة تـنظـيم داعش عـلى ا
حتى طردهما منهـا على يد القوات العسـكرية في التاريخ االخير وهذا
ـوصـلـيــة تـراوح في مـكـانـهـا رغم ان بـاعـتـقـادي سـر بــقـاء الـريـاضـة ا
ـعتـادة تشـير بـحال وبـآخر الى ضـيق اليـد واالمكـانيات االسطـوانات ا
طالـيب والشكاوى التي ارتبطت باألندية احملدودة لألندية وغيرها من ا

بنوع وبآخر..
وال يـنــكـر مـا لــدور الـصـحــافـة الـريــاضـيـة مـن إثـر مـهم عــلى االرتـقـاء
بـالـواقع الـريـاضـي فـاين مـنـهـا تـلك االخـبـار الـتي حتـرص الـصـفـحات
ـهـمـة الـتي يـبـذلـهـا الـريـاضـيـة عـلى تـزيـيـنـهــا بـهـا واين تـلك اجلـهـود ا
ـوصـلـيـة من اجل لـفت انـتـبـاه الـقـار اوال الـقـائـمـون عـلى الـريـاضـة ا
ـسـؤول الـذي يــبـغي من خالل تـلك ـتـابع لـتــلك الـريـاضـة او حــتى ا وا
طلوب الي رياضة االخبار وكميتها من ان يتحرك بدافع تقد الدعم ا

دينة هي بأمس احلاجة اليها.. في ا
ـطيـتهـا حتى بـاتت قوالب جـاهزة اسـتغـرب فعال من نـوعيـة االخبـار و
يتجه اليها الشخص وال اقول الصـحفي الرياضي ال لباسها على نوع
الـنـشاط الـذي يـروم تغـطـيتـه فهـو في االول واالخـر مسـؤول امـام قدرة
تـابعـته وبالـتالي قدرتـه على اخذ الـقار علـى متابـعة خـبره والـتحـرك 
ــوصل مـن انــشــطــة العـب في ا ــا تــشـــهــده ا انـــطــبــاع او تـــصــور 

وفعاليات..
ــســؤول عــلى ــقــام االول مــديــريــة شــبــاب وريــاضـــة نــيــنــوى ا وفـي ا
استـقـطاب  الـفـئـات العـمـريـة كافـة  إلبـراز امـكانـيـاتـها ومـواهـبـها في
االلعاب الرياضية ومدى ارتباط كل  مركز من مراكز الشباب  بقدرته
ـركـز احملدد في ـهـمة عـلى اسـتقـطـاب ليس  الـشـاب الذي يـتـواجد ا ا
مــنـطــقـته الــسـكــنـيــة بل يــتـعــدى ذلك عـلى دور الــكـشــافـ واصــحـاب
ـطـلـوبــة في هـذا اجملـال وتـرسخ اخلـبـرات  في  ابـراز امــكـانـيـاتــهم ا
ن كـانوا ال يشـعرون ببرد بذاكرتي اسـماء مهـمة من جيل الـكشاف 
الـشـتـاء الــقـارس او حـر الــصـيف الـقـائـظ من اجل مـواصـلــة مـهـامـهم
الـريـاضــيـة في هــذا الـشــأن  فـاين هـم االن ..وفي هـذا االطــار ايـضـا
درسي في تربية ينبغي االلتفـات الى دور مديرية النشـاط الرياضي وا
ـديرية التي تـستند على بذول من جانب هذه ا نينوى  وكـمية اجلهـد ا
اضي فحسب بل تاريخ عريق يـنبغي له ان ال يظل قـائما على صـدى ا
ـواهب  داخل عـلـيه الــنـهـوض بــواجـبـاته الــرئـيـســيـة في الـبــحث عن ا
ـدينـة من عاصـفة ـا شهـدته ا ـهام  ـدارس  دون ان تتـأثر  تـلك  ا ا
ـاضي  وارغمـت الكـثـيرين عـلى وضع اعـيـنهم ازاء هـوجاء اطـاحت بـا
ستقبل في ظل بقاء االوضاع على ما هي عليه .. احلاضر واسقاط ا
لـتقـيات الـثقـافيـة  وتتـزايد يـوما بـعد اخـر لتـبرز واقـعا وفـيمـا تنـشط ا
ثـقـافـيـا مـهمـا  لـهـا حـضـور الـنـخب الـتي بـاتت تـشـجـع الشـبـاب عـلى
شهـد الرياضي االنضـواء في تلك العـوالم من القـراءة والبحث  فـان ا
وصلي ومن خالل الـصفحات الريـاضية يؤشـر واقعا قاتـما  حتما  ا
شهـد ذاته قبل سيطـرة تنظيم داعش  ا كان علـيه ا اذ يعكس صـورة 
وخالل تلك الفـترة لم نلـمس اي فرصة  إلبـراز جهود ريـاضية تتم في
وصل نـحو تغـييـر واقعهم اخلفـاء او العـلن لتـؤشر رغبـة  من شبـاب ا
ـوصل الذين كانوا اسرى فبقت الريـاضة اسيرة حالـها حال  اهالي ا
في سـجن كـبـيـر  فـضال عن  هـجـرة الكـثـيـر من الـكـفـاءات الى خارج
ـراقبـة من بـعد عـمـا تؤول الـيه االوضـاع فارتـبـطت الريـاضة ـدينـة وا ا
ـيـدان من باب ـحاور اعـالميـة بـحتـة  ألشـخاص رامـوا دخـول هذا ا
الدعـاية فـحسب مشـوه مـيدانهـا الرحب  لـذلك زادت تلك الـفترة من
ـواهـب الـريـاضـيـة بـفـرصـتـهـا طـيـلـة االعـوام الـطـ بـلـة  فال حـظـيت ا
ـحض ـواهب الـتـي  دخـلت ذلك الــسـجن  ــاضـيـة وال اســتـطــاعت ا ا
ـوصـلـيـة  وسـاهـمت ارادتـهـا من ان تـقـدم  شـيـئـا فـافـلـت الـريـاضـة ا
العب والقـاعات  التي الصـحافة ايـضا  بإهـالة تراب الـنسيـان على ا
تـأثـرت بـفـعل تـلك الـسـطـوة واالعوام الـقـاسـيـة  فـبـقـيت دون ان نـؤشر
ـكن لـهـا ان تـنـطـلق لـتـخـلص واقـع الـريـاضة لـثـورة ريـاضـية مـهـمـة  
وصـليـة من ميـدان مراوحتـها  االزلي بـإبراز  دعـوات مهـمة من قبل ا
ــهـم وهــو كــلـــيــة الــتـــربــيــة الـــريــاضــيــة الـــصــرح ا
بــاســتـقــطــاب  قـريــنــاتــهـا من كــلــيــات الـتــربــيـة
الرياضية في جامعات الـعرق واقامة بطولة لها
ـكن ان تـسهم  بـنـفض بعـض الغـبار وزنـها  
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