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باراة استـعراضية بـ جنوم العراق في يـحتضن ملـعب الشعب الدولي نـهاية تـموز اجلاري موعـداً 
. وتـبـنى مـحافظ بـغـداد فالح اجلـزائري تـنـظيم كـأس آسـيا  2007وجنوم الـعـاصـمة بـغـداد السـابـق
ـبـاراة عــلى مـلــعب الـشـعب ـبـاراة فــيـمـا وجه وزيــر الـشـبــاب والـريـاضــة احـمـد ريــاض بـإقـامــة ا ا
ـباراة االسـتـعراضـية سـتقـام ب جنـوم اسيـا بقـيـادة يونس مـحمـود وجنوم الـعاصـمة بـغداد الدولي.ا
بقـيـادة احمـد راضي في الـتـاسع والعـشـرين من شهـر تـموز اجلـاري.وسـيكـون هـناك حـضـور شرفي
كسيك عام  .1986وكـذلك سيخصص شارك في نهائيات كـاس العالم في ا لنجوم منـتخبنا الوطنـي ا
ـبـاراة التـاريخـيـة لعـوائل اربعـة من العـبي منـتخـبـاتنـا الوطـنـية الـراحلـ نـاطق هاشم من الـقوة ريع ا
اجلوية وعلي حسـ شهاب من الطلبة وعلي كاظم من الزوراء وعـباس رحيم من الشرطة. من جانبها
باراة باجور رمزيـة. يذكر ان هذه اجلهود الكبيرة فان شركة عشتار لـلنقل التلفزيوني ستـتكفل بنقل ا

شرف على منتخب الرواد. باراة يقف ورائها الصحفي الرياضي ضياء حس ا إلقامة ا
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كازاخستان - هشام السلمان
ـــنـــتـــخب الـــعـــراقي بـــرقع ضـــمن ا
االثــقــال ألصــحــاب الـــهــمم الــتــأهل
ـقبـلة ـبيـة ا الـرسمي لـلـدورة البـارا
التي ستـقام في العـاصمة اليـابانية

طوكـيـو ألربعـة رباعـ عراقـي هم
فــارس ســعـدون الــذي أحـرز مــسـاء
اليوم اجلمعة الوسام البرونزي في
بــطـولـة الـعـالم اجلــاريـة حـالـيـا في
الـعــاصـمـة الــكـازاخــسـتـانــيـة (نـور

سـلـطــان) والـتي يـوم أمس الـسـبت
ـنـافـسـات الـزوجي اخملـتـلط. فـقد
تأهل اضافة الى فارس سعدون كل
مـن الــربـاعــ الــذين ســبق لــهم ان
ـبـيـاد ضـمـنـوا الـتـواجـد في الـبـارا

القادم  2020هم الرباع ثائر عباس
والــربـــاع رســول كـــاظم والـــربــاعــة
حـنــان عــلي الــذين حـقــقــوا االرقـام
الــتــأهـــيــلـــيــة في بـــطــولــة الـــعــالم
بــكـازاخـســتـان بـالــرغم من شـراسـة

تواجدين نافسة وقوة الرباع ا ا
ــشــاركــة الــكــبــيــرة لـدول بــســبب ا
العالم بعد ان شاركت في منافسات
هذه البطولة  79دولة بينها العراق
الـذي واجه ظـلـمـا حتـكـيـمـيـا كـبـيرا

ا وواضـحـا طـيـلـة ايـام الـبـطـولـة 
ـبــيـة جــعل رئـيـس الـلــجــنـة الــبــارا
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة الـدكـتـور عـقـيل
حميد ان يقدم اعـتراضا رسميا الى

جلــنـة احلــكــام لــلـبــطــولــة حـيث 
االستـماع من قـبل جلنـة احلكام الى
كل الـتفاصـيل التـحكـيمـية اخلـاطئة
التي أثـرت على نتـائج بعض الدول
ومنها العراق وسيتم ارسال مقاطع
سجـلة للمـنافسات من الفيـديوات ا
الى جلـنة احلـكـام ( حـسب طلـبـها )
والـتـي تـظـهـر بــشـكل واضح وجـلي
مـــدى تــمـــادي الـــبـــعض من حـــكــام
البطولة بعد ان ابتعدوا عن حيادية
الـتحـكيـم حيث اعـلن احلـكام نـتائج
ايجـابية لـرفعـات بعض الدول وهي
خــاطـئــة ومــنــحـوا نــتــائج سـلــبــيـة
لــلــبــعض االخــر من الــدول بــيــنــهـا
العـراق بيـنمـا هي رفعـات صحـيحة
وال غبار عليها. أما الرباع اخلامس
الـــذي اقـــتـــرب جـــدا لـــلـــذهـــاب الى
ـــبــيـــاد مع زمالئه االربـــعــة الــبـــارا
االخـرين فـهـو الـربـاع الـشـاب أحـمد
مصطـفى الذي ينـتظر حـسم بطاقته
شاركة التأهـيلية الى طـوكيو بعـد ا
في بطـولة فـزاع (كاس الـعالم) التي
ستـقام في االمـارات شهـر شباط من
ـــقـــبـل. يـــذكـــر ان الـــربــاع الـــعـــام ا
العـراقي فارس سـعدون حـقق اليوم
الـوسام الـبـرونـزي بـعد ان جنح في
رفع  235كــغم وحــاول قـي الــرفــعـة
التالية رفع  250كغم اال ان االخطاء
الـتـحـكـيـمـيـة الـتي وقـع فـيـهـا حـكام
نافـسات حالت دون حـصوله على ا
وسام أعـلى من الـبـرونز الـذي تأهل

قبل 2020 به الى البارالنبياد ا

الرباع الذهبي
فارس سعدون
يتأهل الى

بياد طوكيو باراو
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ـبـاريـات حـصرا في لـقـاء بـرايـتي وازخو ا
وكـان األجدر به ان يلـجا للـطرق القـانونية
فـي االعـتـراض ودعم ذلك بــاألدلـة واألجـدر
ان يـبتعدن هـذا االمر نهائـيا وكان اخر من
يـتحدث به لـيس امام شـاشات الفـضائيات
ــؤامـرة البـل حـتـى مع نــفـسـه في مــزاعم ا
وكــأنـه يــســتــكــثــر عـــلى زاخــو ان يــتــأهل
واإلداري كـيف سـيـكـون مـوقف االحتاد من

تصريحات موسى والبقية.
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وكـان فريق الـقاسم قد تـأهل من  مجـموعة
كـربـالء  بـعد  56عـامـا قـضـاهـا الفـريق في
الثانية واالولى وازد من تواجده في نهاية
الـتسعـينات وبدايـة األلفيـة الثانيـة  عندما
ـنـاطق تــأهل عن مـحـافـظــة بـابل  لـدوري ا
حــيث الـفـرات االوسط عـام   2000عــنـدمـا
غــيـر نـظــام الـدوري حــيث تـصـفــيـات فـرق
ـناطق وتأهل احملـافظات ومن ثم  بـطولة ا
ـمتـازة لكـنه اخفق  في 16 فـريق للـدرجة ا
الـصعـود لكنـه قدم عمال كـبيـرا  في تواجد
واصـلة الـعمل اجلـدي من تلك مـهم دفـعه  
الـفتـرة والبـقاء والـلعب في الـدرجة االولى
وكذلك ببطولة الكاس بشكل دوري  قبل ان
ــوسم احلــالي ــواتــيـة ا تــأتي الــفــرصــة ا
عـندمـا تفـوق على فرق احملـافظـة  ومنـطقة
الــفـــرات األوسط والــدخــول في مــبــاريــات
الـدور الـتـأهـيـلي  بـقـوة وبـشـكل مـؤثـر من
حــيث مـوجـود الالعــبـ عـبــر فـتـرة إعـداد
ـباريـات التي مـهـمة انـعـكست عـلى واقع ا
انـطلق فيها  بالفوز على  فريق غاز لشمال
بــهــدفــ  دون رد حتت انــظــار جــمــهــوره
الـكـبـيـر الذي تـابع الـلـقـاء وحضـر بـكـثـافة
ـؤازرته ــلـعب وألنه اعــتـاد  بــسـبب قـرب ا
لـدعم جهود الالعب الـتي تكللت  وأثمرت
بـالنتيجة اجليدة التي فتحت الطريق امام
ــنــافـســات بــقـوة تــطــلـعــات الــفــريق في ا
والـسـعـي الى تـواصـلت  حتـقـيق الـنـتـائج
عـندما تمكن العبـو الفريق من  التعادل مع
مـيـسـان  بدوت أهـداف لـيـرفع رصـيده الى
نـافـسات بـحال اربع نـقـاط ليـدخل دائـرة ا
أفــضل والــتــطــلع خلــطـف الـصــدارة الــتي
ذهــبت لــفـريـق سـامــراء بــست نـقــاط بــعـد
فـوزين مـتتـالـ قبل ان يـتـوقف في محـطة
ـهمة الثـالثة  وهو الـقاسم الذي جنح في ا
ــهم لــتي مــنــحــنه كل الــنــقــاط والــتــقـدم ا
لـلــمـوقع االول بـسـبع نـقــاط اثـر الـنـتـيـجـة
االيــجــابــيــة عــلى حــســاب فــريق ســامـراء
بـهدف ليعكس قوته وقدرات عناصره التي
عـززت من تـقدم لـفريق امـام جولـت وسط
طـموحـات التأهـل الي بدا يقـترب مـنها في
ظل عــطـاء عـنــاصـره وبـدعم مـن اجلـمـهـور
ـشـاركـة ـتــابع اجلـيـد الـذي دعم اجـواء ا ا
وســهل مـن مــهــمــة الــفــريق في مــواصــلــة
الـعطاء  والبحث عن اخر نـتيجت خلطف
بــطـاقــة الـتــأهل   بــعـد تــسـخــيـر اجلــهـود
لـيسـتمـر في حتـقيق الـنتـائج عنـدما تـمكن
الــفــريـق من حتــقــيق الــفــوز  الــرابع عــلى
اجلــنـسـيــة بـأربـعــة أهـداف لـواحــد لـيـرفع
رصـيده الى عشر نقـاط وبات على بعد اقل
من خـطوة بـعدمـا  جنح بالـفوز الـكبـير في
اجلــولــة الــرابــعـة  مــســتــفــيــدا من تــعــثـر
ســامــراء  بــتــعــادله مع  مــيــســان من دون
اهـــداف  لـــيــعـــزز من مـــوقـــفه  ويـــرفع من
حـظـوظه في اقتـراب من حسم األمـور التي
انـحــصـرت بـحـوزته  في ظل فـارق الـنـقـاط
والـثـقـة الـتي عـززتهـا نـتـائج  قـبل انـتـظار
ـضـيف كربالء اخـر مـبـارياته مـع الفـريق ا
الـذي خرج بسـرعة من التـصفيـات ويخيبه
ـني الــنـفس في ان جــمـهــوره الـذي كــان 
ـشـاركة يـتـمـكن من الـتـعـامـل مع ظـروف  ا
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تـوجه فريق الشرطة بدرع الدوري للموسم
احلـالي  الـذي اختـتـمه بالـفـوز على الـكرخ
بـهـدف   في الـلـقاء الـذي جـرى عـلى مـلعب
الـشـعب مـحقـقـا الـفـوز السـابع والـعـشرين
في مــوسم نـاجـح بـكل مـا تــعـيــنه الـكــلـمـة
ـدرب نـبـوتـشـيا بـفـضل الـتـعـاون مـا بـ ا
والالعـبـ ومن خـلـفـهم اإلدارة الـتي امنت
االمــــور حـــيث الــــعـــقـــود والــــرواتب  وكل
شـاركة االفضل االحـتيـاجات التي دعـمت ا
ـواسـم األخـيرة بـعـمـا جنح الـالعـب في ا
ـميزة في سـجل جيد في حتـقيق الـنتائج ا
وحتـــقــيق الـــفــوز في  27مـــرة  وخــســارة
يـناء  قبل ان يشهد مـرت إمام اجلوية وا
لــقـاء  الـكـرخ فـرصــة األنـصـار في حـصـول
الـفـريق عـلى لـقب الـدوري االجنـاز الـكـبـير
قـبل السير عـلى البساط األحـمر والصعود
عـلى نـاصـيـة الـتـتـويج  وتـقـلـيـد  الالعـب
يداليات من قبل الدكتور احمد العبيدي با
وزيــر الــشـبــاب وبــحــضـور رعــد حــمـودي
ـبــيـة  وعـبــد اخلـالق رئــيس الـلــجـنــة االو
مــســعــود رئـيـس  االحتـاد الــعــراقي لــكـرة
الـقدم. وفي نفس الوقت جرى تتويج فريق
الـقـاسم بلـقب دوري الـدرجة األولـى بعـدما
تــمـكن من الـتــغـلب عـلـى زاخـو في مـبـاراة
حتـديـد اللـقب بـفارق الـركالت التـرجـيحـية
وسط   تــــواجـــد جــــمـــهـــوره الــــذي حـــيـــا
الالعــبــ واجنــازهم الــكـبــيــر في الــتـأهل

وخطف اللقب االجناز واحللم للفريق.
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أســــدل الـــســـتــــار  أمس األول عـــلى دوري
الــدرجـة  االولى بـكـرة الـقــدم بـعـدمـا احـرز
الـلـقب فـريق   القـاسم  بـتـغلـبه عـلى زاخو
بـعـد ان تـرشـحـا وتـأهال  سـويـة  األربـعـاء
ـاضي الـذي شـهـد اقـامـة مـبـاريـات الدور ا
األخـيـر الـفـاصل واحلـاسم لـلـبـطـولـة الـتي
سـابـقات الـبحث عن يـتـوجب على جلـنـة ا
الــيــة وصــيــغــة عـمـل ان تـكــون افــضل من
ـواسم األخـيـرة احلـالــيـة الـتي شـهـدنـهـا ا
والـــدفع بـــاألمــور كـــيــفـــمــا اتـــفق من اجل
الـتـخلص مـنـها قـبل ان يـأتي توجه الـفرق
ـشاركة  متشابها في الصعود وللعب في ا
ـمـتاز حتت أي مـسوغ كـان  عنـدما  راح  ا
درب ولـألسف الشديـد اغلب اإلداريـ وا
وبــعض الالعـبــ  اتـهــام احلـكــام   بـعـدم
الـدقة في اتخاذ الـقرارات والفرق لـبعضها
الـبعض  الـتالعب بالنـتائج  والـتواطؤ من
دون تـقد الـدلـيل في سيـناريـو يتـكرر مع
ــــذكــــور في كـل مــــرة اذا لم يــــكن الــــدور ا
االســوء في الـبــطـولـة  األخــيـرة  وال نـدري
كــيف يــســمح هــؤالء ألنــفــسـهـم  في ادانـة
ــرفـوضــة  مـا يـجب زمالءهـم بـالـطــريـقـة ا
ـسـار كــبـدايـة نـحـو فــعـله هـو تـصــحـيح ا
الـتـغيـر امام مـا  جـرى  حول حتـديد نـظام
الــبـــطــولــة الــتي يــبـــدو انــهــا خــرجت من
ســـــــيـــــــطــــــرة االحتـــــــاد رغـم اإلجــــــراءات
االنـضـبـاطـية الـتي اتـخـذت  بـحق الـبعض
فـي الدور االول   لـكن مـا حصل  في  بـقـية
االدوار امـر يـحـتـاج الى  وقـفـة جـادة  بـعد
تــكــرار  نــفس الــتــصــرفــات الــتي  تــخص
ــبـــاريــات  وحتـــريض الـــبــعض نـــتــائـج ا
لـلتـحدث   بشـكل مخـجل  عندمـا  اضطرت
ـقـاطع  من قـنــاة الـشـرقـيـة  حـذف بـعض ا
حــديث حــارس مــرمى الــصــنــاعــة  وقـبــله
درب الفريق قصي منير. نفعل   الـظهور ا
 في وقـت كــان يــفــتــرض بــعــضــو االحتـاد
وسـكـرتيـر نادي الـصنـاعة فـالح موسى ان
يـــــرتــــقـي الى مــــســـــتــــوى احلـــــدث امــــام
ـكن مــسـؤولــيــته ازاء الـبــطـولــة الــتي ال 
حتـديــد أي مـقـصـر فــيـمـا يـتـعــلق بـنـتـائج
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فـاجئات حينـما وضعته لم تأت مجـموعة منـتخبنا الـوطني 
واجهة منتخبات ذوات مستويات متباينة مع االخذ القرعـة 
ـنــتــخـبــات فــضال عن تــطـور بــنـظــر االعــتـبــار قــوة بـعـض ا
نتـخبـات الهـزيلة او مـنتـخبـات اخرى وخروجـها من بـوتقـة ا
الضعيـفة نسبـيا بل قراءة تأمـلية للـمنتخـبات ستجعـلنا نقف
ـنــتـخب الـوطـني ومـدى حـاجـته عــلى الـواقع الـذي يـعـيـشه ا
الفعـلية للشـروع بعمليـة االعداد البدني والـذهني لالستعداد
ـنـتـخبـات اخلـاصة الـفـعـلي للـمـواجـهات الـتي سـتـجمـعـنـا با

جموعتنا..
ـنـتـخب االيـراني الـذي يـعـد مـن اقوى ولـنـسـتـهل قـراءتـنـا بـا
ـبـاراة اعـداديـة مع مـنـتخب مـنـتـخـبـات اجملمـوعـة وحـاجـتـنا 
نـتـخب االيراني الـذي جنح في الظـهور قريب من مـستـوى ا
ونديال فضال ـتكرر بنـسخ ا ستـوى ثابت نتيـجة ظهوره ا
عن عده أحـد اقطاب الكرة االسيـوية باإلضافة الى ان الكرة
يـة بـالـكـثيـر من الـنـجوم االيرانـيـة رفـدت بعـض االنديـة الـعـا
رغم انـحــسـار هـذا الـعــامل في الـفـتــرة احلـالـيـة لــكن يـبـقى
ـنتـخب وما قدمـه في إطار بطـولة كـاس اسيا ستـوى هذا ا
ـنـتخب في جـعـبته في نـسخـتـها االخـيـرة مرهـون بـان هذا ا

الكثير ليقدمه..
ــنــتــخب ونــأتي لــقــطـب اخــر من اقــطــاب اجملــمــوعــة وهــو ا
نتخبات التي تظهر بشكل متباين البحـريني  الذي يعد من ا
ما بـ بـطـولـة واخـرى وهنـالك الـعـديـد من الـشواهـد فـقـلـما
ـنتـخب اخلـليـجي يـقدم مـسـتوى بـأداء ثابت جتـد مثـل هذا ا
فـما بـ بطولـة خلـيجيـة واخرى جتـد الفـارق ملمـوسا  فـيما
نتخب حينما نتخب وكال نتذكر ما قـدمه هذا ا يقدمه هـذا ا
وقف نـدا امـام منـتـخـبـنـا في نسـخـة كـاس اخلـلـيج قـبل عدة
ـواجــهــة حــسـمت بــركالت الــتــرجـيح اعــوام  رغم ان تــلك ا
باراة ـنتخب العراقي ليواصل تـألقه بالظهور في ا لصالح ا

اضية .. النهائية لتلك النسخة اخلليجية قبل ا
نـتخبات االسـيوية التي ال اما منـتخب هونغ كـونغ فهو من ا
يـنكـر تطورهـا باالسـتفـادة من جارتـها الصـينـية ومـا شهدته
الكرة الـصينية عمـوما من فواصل تطويـر الكرة والبحث ب
ـليـار عن مواهب وامـكانـيات مـهمـة تقـدر على اعالء شـعب ا
شـان الكـرة الـصيـنيـة برغم فـقـر سجل اجنـازاتهـا في ضوء
مـا حتـمـلـه سـجالت الـكـرة االسـيــويـة واحـتـفـاظــهـا بـأسـمـاء
مـحددة تـسعى لـلتـنافس فـيمـا بيـنهـا دون وجود مـؤشر على
احـداث فـارق مــحـدد بـظـهـور مـنـتــخب جـديـد يـقـرع نـاقـوس
ــنـتــخـبــات ســواء الـيــابـان او كــوريـا اخلــطــر في صـفــوف ا

اجلنوبية ومن بعدها منتخبي إيران او السعودية..
ـنتـخب الكـمبودي بال وبـعيـدا عن التـخمـينات االولـية يـبقى ا
ا سيكون حصالة اية طمـوحات في إطار هذه اجملموعـة ور
نـتخبات االخرى لـتسجيل اكبر كم اجملموعـة اذا ستسعى ا
ـا ســيــكـون لــكــمـيــة االهـداف من االهــداف في شـبــاكه لــر
سجـلة تأثيرها على واقع تـأهيل منتخبـات بعينها في اطار ا
عـطـيات وسـيـكون اجملـموعـة بـالرغم من الـكـرة ال تـعتـرف بـا
ـنتـخب كـمـبوديـا طـموح في ان يـقـدم مـا هو مـأمـول منه في
نتخبات االخرى في اجملموعة وخطف نقطة واحدة مقارعة ا
ـنـتـخب ـثـابـة اجنــاز سـيـوظـفـه ا من خالل الــتـعـادل فـهــذا 

ذكور في هذه اجملموعة.. ا
ثلة عموما تـبقى على منـتخبنـا الوطني  وقيـادته التدريبـية 
بــكـاتــانــيـتـش ان يـكــون عــلى قــدر كـبــيــر من  اسـتــحــصـال
ا تقدم ذكرهم والعمل على علـومات الكافية بكل منتخب  ا
مـعـرفة كل خـفايـاهم وخـططـهم فضال عـن ابراز نـقاط الـقوة
ثلونهم إلبراز اخلطط الكفيلة من من خالل الالعبـ الذين 
كن ان يـشكـلها جـانب منـتخـبنـا للـحد من اخلـطورة الـتي  
ـنـتـخـبات  كـمـا يـأتي في ذات االطـار  حـاجة عـنـاصر تـلك ا
ناسبة  والتي يأتي نـتخب الوطني من البرامج االعداديـة ا ا
باريات التجريبية التي من ضمن فصولها  اجراء عدد من ا
ـنـتـخب الـوطـني تـرتـكـز عــلى فـائـدة كـبـيـرة بـالـرغـم من ان ا
وخالل الـفـتــرة الـسـابـقـة لم يـحـظى بـثـقـة كـبـيـرة  من جـانب
اجلمـهور الريـاضي  في الكـثيـر من فواصل ظـهوره السـيما
ــنــتـخب ـواجــهــة ا مــبــاراته الــتي جـرت قــبل نــحــو شــهــر 
التونـسي واخلجل الـذي اعترى اداء مـنتخـبنا الـوطني وعدم
تـمـكنه من مـجـاراة خـصمه بـرغم طـابع الـودية الـذي اعـترى
باراة  لكن تبقى الكثير من عالمات االستفهام حتيط واقع ا
ؤثرة التي هي منـتخبنـا الوطني وغيـاب االوراق ا
ـناسب لـهـا الـيـد الطـولى بـتـقـد الـدعم ا
ستقر واحلفـاظ على وتيرة من االداء ا
والـثـابت  الـذي يـبدو سـمـة مـنـتـخـبـنا
في احلـــفـــاظ عـــلى صـــورتـه كـــأحــد
ـنـتـخـبات الـتي تـبـدو ذات احلـظوظ ا
القـائـمة في الـذهـاب بعـيـدا في اطار

ؤهلة.. التصفيات ا
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عــلى مــدى ثـمــانـيــة ايـام اقــام االحتـاد
الـعربي لكـرة اليد بالـتنسـيق والتعاون
مـع االحتــــــاد الــــــعــــــراقي وفــــــرعـه في
مـــحــــافـــظـــة اربـــيل دورة الـــدراســـات
الـتــدريـبـيـة الـدولـيـة لـلـمـدربـ الـعـرب
والـعراقي  فئة  D بـأشراف احملاضر
الــدولي عـفت رشـاد فـي قـاعـة االلـعـاب
الـرياضية لكلية التربية البدنية وعلوم
الــريــاضـة فـي جـامــعــة صالح الـدين /
اربـــيل. تــنـــاولت مــحـــاضــرات الــدورة
الـنظرية والعملـية مستجدات التدريب
الـرياضي والعلوم الداعمة له من زوايا
ـبـاراة من الـناحـيـة الـفنـيـة قبل ادارة ا
درب ـباراة وواجبات ا واثـناء وبعد ا
مـن خالل اطالع العـــبـــيه عـــلـى قــدرات
ــنــافس وطــبـيــعــة الــظـروف الــفــريق ا
الـــداخـــلـــيـــة واخلــارجـــيـــة احملـــيـــطــة

ــــدرب عـــــلى ـــــبــــاراة. وحـــــرص ا بـــــا
االجــتـمـاع بالعـبــيه وحتـديـد الالعـبـ
الــســبـعــة الــذين سـيــمــثـلــون الــفـريق
وتــهــيــئــة الالعــبــ نــفــســيــاً خلـوض
ـنــاسب ــبــاراة واعــطــاء االحــمــاء ا ا
وحتـية احلـكام واجلـهاز الـفني لـلفريق
ـــنـــافس عـــنـــد وصــولـــهم الـى مــوقع ا
ــبــاراة. هــيــرش يــوسـف حــمــد امـ ا
(مـاجستير تربية رياضية) مدرب فريق
نـــــادي ســـــوران قـــــال لـ(الـــــزمـــــان) ان
مـشاركـته في الدورة اضـافت له الكـثير
ــــعــــلـــومــــات الــــقــــيــــمــــة الــــتي مـن ا
سـيـستـثـمرهـا في الحق االسـتـحقـاقات
لـصالح فريـقه وتمنـى ان يقدم االحتاد
الــعـراقي لـكــرة الـيـد عـلى تــنـظـيم هـذه
ـهـمـة بــاسـتـمــرار لـتـحـديث الــدورات ا
ـعلـومات التـدريبيـة والتوصل مع كل ا

جديد.
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اختتام الدورة الدولية بكرة اليد في مدينة أربيل

عـدة مـواسم قـبل ان  يعـود الـكل من مـلعب
الـشـعب بالـلـقب والـتأهل عـلى امل الـعودة
ــوسـم الــقــادم في لـــلــمــلـــعب نــفـــسه في ا
ــا لم حتــقــيق رغــبــة الالعــبــ ومـنــهم ر
يــدخـلـه من قـبـل لـكــنـهم ســيــرتـدون ثــيـاب
شاركة وشـعار  الفـريق  وفي تذوق طعـم ا
الــتـي مــهم ان   تــتــضــافـــر فــيــهــا جــهــود
ــسـئـولــ في مـحـافــظـة بـابـل والـقـضـاء ا
ـشـاركـة الـتي يـدرك الـكل لـتـامـ  اجـواء ا
من انـها تختلف عن اللعب بالدرجة االولى
والن الــفـريق سـيـكـون امــام فـرصـة الـبـقـاء
اطــــول  مـــدة  من خالل انــــتـــداب عـــدد من
ــعــروفــ وهــذا يــحـتــاج  الى الالعــبــ ا
امــوال  كـبــيـرة   واتـمــنى عـلـى الـنـادي ان
ـبـاريات يـسـتـفـيـد من الـتـذاكر الـدخـولـيـة 
الــفـريق  واالهـتـمـام بــهـذا االمـر امـام عـدد
ـتـفـرجـ مـتـوقع  ان يـضـاعف كـبـيــر من ا
عـنـد مـواجـهـة الـفـرق الـكـبـيرة  فـي  حتول
يـحتـاج الى  اهتمـام استـثنائي وعـمل غير
تـقلـيدي وال يـسعـنا هـنا اال  ان نـهنأ إدارة
ـــدرب والالعــبــ في الــتــأهل الــنــادي  وا
ونــــــيـل لــــــقـب الــــــدرجــــــة االولى فـي  اهم
ـكافح وإلدارته ثـابر وا اجنـازات الفـريق ا
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ـقـعـده الـذي تـركه   من وعـاد فـريق زاخـو 
الـية ـشـاكل  ا عـدة مـواسم بعـدمـا تأثـر با
مـا تسـبب  بهـبوطه لـلدرجـة االولى قبل ان
يـحث اخلـطى ويـجـمـع شتـاتـه بسـرعـة من
خـالل دور االدارة واالنــــــــصـــــــار ومـن دعم
الــنــادي الـذي كــشف عن قــدراته الــكــرويـة

الــتي حتـمل مـصــاريـفـهــا امال في حتـقـيق
الـعودة بـسرعـة للـممـتاز قبـل ان يخرج من
الـبـاب الـضـيق بـعـد  تـلـقي ضـريه الـقـاسم
والـنـتـيجـة الـتي مـنحـته الـتـأهل  وحتـقيق
ــمـتــاز بــدا من حــلم الــلــعب فـي الــدوري ا
ـوسم لـقاسـم بعـد اكثـر من خـمـسة عـقود ا
صير  فيها الفريق  ومن ادارة  إلدارة ومن
جــيـل من العــ الى اخــر فــيل ان يــتــمــكن
احلــالي من قــطع تـذكــرة  اسـتــقالل احـدى
مـتـاز حتت أنـظـار فـرحة عـربـات الـقـطـار ا
وسـعـادة اآلالف من االنـصـار فـي سـعادة ال
تـوصف  اسـتـمـرت  حـتى الـصـبـاح بـعـدما
انـطلق اجلمهور بـأفراحه من ملعب كربالء
الــذي ضـاق بــهم  ومــنـهم من  راح يــبـحث
ــصــيــريـة ــبــاراة ا ــتــابــعــة ا عن مــكــان  
ولـتـرتفع اعالم الـفـريق  في لـيلـية سـتـبقى
في ذاكـــرة جــمـــهــوره الـــذي نــال احـــتــرام
ــتــابـعــ وألنه كــان احـد اهـم مـرتــكـزات ا
مـتاز. الـفـريق في الوصـول الى  الـدوري ا
وما زاد من افراح جماهيره  احراز الفريق
لـلـقـب الـبـطـولـة عـنـدمـا  تـغـلب عـلى زاخـو
باراة بـفارق ركالت اجلزاء بعدمـا انتهت ا
بـتعـادلهمـا  من دون اهداف ليـنتقل بـعدها
الــفـريق وسـط حتـيــات جـمــهـوره الــكـبــيـر
ـلـعب الـشـعب لـيـتوج  بـالـلـقب في مـشـهد
جـميل   انتـظره اهل القـاسم كثيـرا  ليبقى
احلــديـث عن الــلــقـب لــفــتــرة طـــويــلــة ألنه
االجنـاز واحلـلم الـذي لم يـتـحـقق بـسـهوله
وجــاء بـــعــد  ســنــ من الـــتــعب واجلــهــد
والــعـــرق  وفي عالقــة وطــيــدة مع االصــار
ـشـاركـة من الـذين وفـروا أجـواء الـلـعب وا

ــثــلــة بــاجملــمــوعــة الــتي ظــهــرت بــقـوة
وبـتركيز وبحرص في الـدور التأهيلي عبر
ــنــافــســات والــتــصــدي اجــواء الــلــعب وا
لـلـمهـمـة بشـكل  جـيـد قبل ان يـنـهي االمور
ويــخـــطف بــطــاقــة الــتـــأهل عــلى حــســاب
الـصناعة الـذي ادخل األمور في وضع غير
رة   الن هذه  مباريات كرة القدم مقبول با
ـاذا االحـتجـاج على  فـريق سجل في واال  
اخـر الوقت وحـسم امره  من دون التـأشير
لـضربتي جزاء حصل علـيهما امام  الكوفة
امـام مـبـاراة حتـمل اهـمـيـة كـبـيـرة  عـنـدما
كــلف امـ سـر نــادي الـصـنـاعــة بـشـخص
يـنـقـل له تـفـاصـيل مـبـاراة زاخـو وبـرايـتي
هـاتفـيا  وراح يـعتـمد  عـليه ويصـدقه  قبل
ان يــشـاهـد سـيـر الـلــعب  بـنـفـسه  ومن ثم
يــحــكم عـلى االمــور  وراح يــعـكــر األجـواء
وسط  تــلـقي انـتــقـادات شـديــدة مع زمـيـله
كــامـل زغــيــر االخــر الــذي اتـــهم  الــبــعض
ـمـتـاز وفـريقه الـتالعب  بـنـتـائج الـدوري ا
دخـل دائـــرة الــــهــــبــــوط من وقـت  البل من
الــبــدايـة   وشيء طــبــيـعي جــدا ان يــهـبط
فــريـق ويــصــعــد اخــر كـــمــا جــرى لــفــريق
احلــســ وجتــد عــلى  زغــيــر ومــوسى ان
يتفرغا لناديهما وترك العمل في االحتاد.
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وبـدا زاخـو  مـشـواره في الـفـوز االول على
سـوق الـشيـوخ  يهـدف بحـثا عن اول ثالث
نـقاط  دونـها في رصيـده  الذي  ارتفع الى
ست نـقاط  اثر الـفوز الكـبير عـلى الرمادي
بـثالثـة اهداف دون رد لـيتـصـدر اجملمـوعة
الـتـي بـقي في مـقـدمـتـهـا رغم خـسـارته من

الـصناعـة  بهدف  بأفـضلية األهـداف  فيما
خـاض الـلـقـاء الـرابع الـذي زاد من حـظوظ
قعده  بالفوز على الكوفة بهدف الـعودة  
لـواحـد  مـا عـزز من االمـور الـتي اسـتـمرت
تــســيــر بــاالجتــاه الـصــحــيح  وفي خــطى
حـثـيـثة  وثـابـتـة وثـقة عـالـيـة  وانـتقل الى
وعـد عـنـدما جـولـة االخـتتـام  وكـان عـلى ا
جنح بـــالـــفـــوز فـي الـــوقت الـــقـــاتل  عـــلى
بــرايـتي  بــهـدفـ دون رد يــخـطف بــطـاقـة
الــتـأهل الـثـانـيــة وسط سـعـادة   الالعـبـ
ــديـــنــة وعـــدد من االنـــصــار   مـــؤكـــدان  ا
سـتشهد  افراحا ابتهاجا بالتأهل والعودة
بـعـدمـا اخـتـفى الـفـريق  الـذي اعـتـمـد على
العــــبي الــــعــــاصــــمــــة من اول مــــشــــاركـــة
واسماء معروفة بفضل االموال التي2002
ـتـلكـهـا قـبل ان يدق نـاقـوس اخلـطر كـان 
وتـتـغـيـر الـظـروف بـوجه الـنـادي والـفـريق
الـذي تقهقر  ولم يقدر على مواجهة االمور
الـتي قادت الى الـنهـاية احلـزينـة  ليـختفي
ــسـابــقـة االولى بــعـدمــا صـال وجــال في ا
ا في وضـع أفضل من الـتي يـعـود لـهـا  ر
جـمـيع الـفرق الـتي لـعـبت الدور الـتـأهـيلي
من حـيث  امـتالكه  لـلـمـلـعب وبـنى حتـتـية
مـهمة وقاعدة جماهيرية ويكون قد استفاد
من درس الهبوط لم يذكر فيه اال  من خالل
الـدور التـأهيـلي  وحتقـيق الـنجـاح الكـبير
الــذي اسـعــد األنـصـار الــذين يـكــونـوا قـدا
عـدوا لالحـتـفـال بـعـودة الـفـريق فـي اجناز
ـطــالــبـة اخــر  مــرحب به من احملــافــظــة  ا
بــالــوقــوف مـع الــنــادي وإمــكــانــيــة دعــمه

قبلة  بأفضل شكل. للمشاركة ا


