
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6481-6485 Wednesday-Monday 16-21/10/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6481-6485  االربعاء-االثن 22 من صفر 1441 هـ 16-21 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

WK³I*« tðU¹—U³  w  lMI  ¡«œQÐ V UD  UM³ ²M

6

 ‰«u _√ WÒK  w½UF¹ d{UŠË  ôuD³ UÐ dš«“ a¹—Qð

 “U$ù« W¹—UÝ vKŽ ±∑ WFLA « b uð WO³*«—U³ «

يـسـتـغـله حتت واقـع النـتـائـج التـي تـريد
األمـانــة ان يـكــون أول من ســيـعــمل عـلى
ــصـلــحـتــهـا بــعـد خــسـارة من تــغـيــرهـا 
اجلـــويــــة وتـــعـــادل مـع احلـــدود وفي ان
يـضع إقــدامه عـلى طــريق الــنـتـائـج عـبـر
مواجهة الـيوم التي يقـدر عصام حمد كم
هي غير سهله وهو يـعلم ان الكرخ يظهر
لعـبه والن األمانة الزال بـعيد عن بقـوة 
مـســتـواه قــبل ان تــأتي مـواجــهـة الــيـوم
ـصـلـحـته لـتـحـس الـتـي يأمـل ان تـأتي 
الــوضع وتــدارك الــبــدايــة في حتــد أخــر
لــلــفــريق في جتــاوز اخــتــبــارا غــايــة في
الـصـعـوبــة يـتـطـلب من الـالعـبـ الـقـيـام
بـواجـبـاتـهم عـلـى أفـضل مـا يـرام يـدفـعه
احلـصـول عل الفـوز األول وكـامل الـنـقاط
شـاركـة عبـر الـعودة لـها ولـدعم أهـداف ا
من مــلـعـب الـكــرخ حــيث يـريــد أصــحـاب
ــصـلـحــتـهم جــريـا عـلى األرض تـأمــيـنه 

العادة.
وجتـري يوم غـد الـثالثاء ست مـواجـهات
وفـيـها يـستـقـبل النـفط الديـوانـية وعـينه
على حتقيق الفـوز التالي واألخر لتجاوز
مـشـاكل الــذهـاب ويـخـرج الــسـمـاوة مـرة
ـواجـهـة نـفط الـوسط كله ثـالـثـة لـكربالء 
ـهمـة في ظل امل في حتـقـيق الـنـتـيـجـة ا
ـرحـلـة ظـروف خـوض جـمـيع مـبـاريـات ا
األولى خارج مـلعـبه ويلتـقي الصـناعات
والــقـاسم وكالهـمـا بــثالث نـقـاط من فـوز
األول عــلى مـيـسـان والـثــاني عـلى الـنـفط
ويـقـام ديربي إقـلـيم كـردستـان بـ اربيل
بـثالث نـقـاط وزاخـو بـرصـيـد صـفـر بـعـد
خـــســـارة اول ثالث مــبـــاريـــات تــوالـــيــا
وســـتــــجـــري قــمـــة اجلــولــة بـــ الــرابع
يـناء  7عند ـتصـدر ا الزوراء  4نقـاط وا
اخلـامـسـة مــسـاء فـيـمـا يــلـتـقي االربـعـاء
الـــطــلــبـــة مع نــفـط اجلــنــوب فـي مــلــعب
الـشعب واحلـدود مع الـنجف عـلى مـلعب

التاجي.

اجلـد ألنــهم سـيــواجـهـون فــريـقـا صــعـبـا
وقــويــا واعــتــاد عـــلى إحــراج اقــرأنه من
الكـبار وحـثهم عـلى اللعـب من اجل الفوز
الن غــيـر ذلك ســيــواجه الـفــريق مــشـكــلـة
أخرى بعـدما فرط بـنقطـت من تعادل مع
ينـاء والن ذلك سيجـعل من األمر محبط ا
كثيرا وسيؤثر على بداية الفريق الطامح
للمنافسة على لقب الدوري وأهمية عكس
ـــســتـــويــات وخــوض قـــوته وان يـــقــدم ا
باريـات بحمـاس وان يفعل الـالعب ما ا
لــديــهم لــلــخــروج بــعـالمــات الــلــقـاء وان
يكـونوا أصحـاب القرار في اإلمـضاء على
استـمارة اللـعب التحـدي الكبيـر لوصيف
ـرة ـاضي الــقــادم بـقــوة هــذه ا ـوسـم ا ا
لــكـنه قــدي يــواجه صــعـوبــات وحلــظـات
ــيــنــاء والن صــعـــبــة كــمــا حــصل إمــام ا
األنـصـار اليـقبـلـون بغـيـر الفـوز الـنتـيـجة
األهم الن غـــيــر ذلـك قــد يـــســبب مـــشــاكل
تـلك مجـمـوعة أسـماء من لـلفـريق الـذي 
الالعـبـ الـذيـن يـعـول عـلــيـهم في قـيـادة

األمور في موسم غير سهل.
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ويـلـتـقي الـكرخ  4نـقـاط واألمـانـة بـنـقـطة
الـيـوم االثـنـ واألول يـعـول على األرض
ــرة األخــيــرة وفـرض الــتي خــدمــته في ا
نـفـسه بـقـوة عـلى الـضـيـوف من مـخـتـلف
الـعـنـاوين ولم يـخـرج عـن مـسار الـنـتـائج
وسم اجليدة مع عودته لـلدوري وإنهاء ا
ـشاركـة التي يـدخلـها في مـوقع مهم في ا
الــيـوم فـي وجـوه شــابه يــريــدان يــضـمن
ثمر وحتدي األمور فيها اللعب القوي وا
عـبـر قـدرات الالعبـ الـذين انـتـدبوا رغم
ـالـيـة لــكـنه يـبـقى الـفـريق أزمـة الـنـادي ا
ـسـتمـر في إحـداث التـغـير عـبر ـؤثر وا ا
الـنــتـائج والـتـوصل لـهـا من خالل جـهـود
ؤكد يـنظرون إلى األمور ألبعد الالعب ا
نـقــطـة وألنـه قـادر عــلى تـقــد مـبــاريـات
واضـحـة عــبـر رهـانـه عـلى مـلــعـبه في ان

ــســتــوى والـــنــتــيــجــة والـــتــعــامل مع ا
ديـنـة بـالشـكل األفـضل ألنـها مـبـاريـات ا
في من تـــمــنـح الــطــمـــأنــيـــنــة لـــلــمــدرب
والالعـبـ واجلـمـهـور الـذي سـيـحـضره
بــقـــوة لــدعم جـــهــود الالعـــبــ من اجل
ـهمـة ولـكي يـثبت اخلـروج بـالـنتـيـجـة ا
انه الـفــريق الـقـوي دومـا ومـا حـصل مع
الــصــنـــاعــات مــجـــرد كــبـــوة قــادر عــلى
جتـــاوزهــا وفـي رهــان قـــائم عـــلى ارض

العمارة.
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ويـشـهـد مـلـعب الــتـاجي لـقـاء الـوصـيف
الــكـهــربـاء  5نــقـاط واجلــويـة الــثـالث 4
ردود نقـاط ومتـوقع ان يـقدم الـكهـرباء ا
الفـني ومواصلـة تقد الـنتائج والـتقدم
في بــدايـة تــعـكـس رغـبــة الــفـريق في ان
نافس الذي يشار له كما يستفيد يكون ا
ـلعب بـصورة واضـحة ألنه من أرضـية ا
يلعب جميع مبـاريات اإلياب فيها ويريد
حتـــديـــد هــويـــته من هـــذه األدوار بـــعــد
موسم ناجح بكل األشياء ويريدان يظهر
قوة عـناصره الـشبابـية والتـطلع للـمزيد
من الـنـتـائـج الـتي يـحـدد مــسـارهـا عـلي
عطية عبر اختيار طريقة اللعب في ثاني
أصـعب اخـتـبـار له بـعـد الـنـجف والـعمل
علـى تأكيـد قوتـه والسيـطرة عـلى األمور
للفريق الـذي تطور منذ تـسلم مهمته من
درب الذي يطمح في عبور اجلوية قبل ا
ولــيــبــرهن عــلى قــدراته فـي مــنــافــسـات
ـوسم احلـالي كـامـتـداد لألخـيـر عـنـدما ا
بــقي في الــواجـهــة وكـان فــريــقـا مــؤثـرا
ولــعـب بــشــكل جــيـــد ســواء في الــكــاس
والدوري البل من ب الفرق التي خطفت
األضـواء والـعمل عـلى ان تـبـقى مسـلـطة
على عـناصره الـواعدة مـرة أخرى اذا ما
جنحـت في اإلطاحـة باجلـوية ومـؤكد ان
مدرب اجلوية اوديشو سيهمس بإسماع
الالعــبــ في اخــذ األمــور عــلى مــحــمل

مـفـهـوم ولم يـظـهـر مـا كـان مـنـتـظـرا مـنه
وكــانه لـعب مـن اجل الـنــتـيــجـة لــيـتــكـرر
ستوى الضعيف من دون ان يعكس أي ا
ـستـوى اجلـمـاعي وتـقد حتـسن عـلى ا
جمل فنيـة ملعوبه عـلى مستوى األهداف
ـكن اإلشارة ألي من األربعـة في وقت ال 
ـستـوى الواضح امام التـشكـيل بتـقد ا
فــريـق لـــعب الـــلـــقــاء حتـــصـــيل حـــاصل
ومـسـتــسـلم ومــتـعب من شــدة اخلـسـارة
الـثـقيـلـة امام إيـران لـكنه ظـهـر في بعض
الــدقـائق وكـاد ان يـهــز شـبـاكـنـا في وقت
فشل العبيـنا التعـامل مع الفرص ويدرك
ـدرب والالعــبـ ان احلـسم قـد يـتـوقف ا
عـلى االهـداف وهو مـا مـنـحنـا الـصدارة
ؤقتة بعد خـسارة إيران من البحرين ا
الــتي قــد يــدعــهــا الــبــعـض مــفــاجـأة
وتـنـتظـرنـا مواجـهـتان صـعـبتـان امام
وقف إيـران والبـحرين بـعـدما تـغيـر ا

اضية. في جولة الثالثاء ا
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تعـود مبـاريات الـدوري للـدوران اليوم
االثـنـ وغـدا واالربـعــاء بـاقـامـة عـشـر
لـقـاءات ويـخـرج الـبـطل الـشـرطة  3نـقاط
من فوز وخسـارة الى مدينة الـعمارة يوم
غد الثالثـاء في واجب محفـوف باخملاطر
امـام أصــحــاب األرض نــفط مــيــسـان من
دون نـقــاط من خـسـارة واحـدة في مـهـمـة
حـــــذرة وفـي االخـــــتــــــبـــــار األول خـــــارج
الـعـاصـمـة ومـلـعب صـعب وسط مـخاوف
الـتـعـثـر مـرة اخـرى بـعـد خـسـارة الـغر
الــزوراء الــتي ســتـكــون حــافــزا لالعــبـ
الـــذين ال يــريـــدون تــكــرار خـــيــبــة الــدور
ـــــاضي وسـط مــــلـــــعب صـــــعب رغم ان ا
سـيـلـعب بـصـفـوف متـكـامـلـة تـسـعى الى
ـطـلوبـة والـعودة الى حتـقـيق النـتـيـجة ا
ـســتـواه عــبـر جــهـود مــسـار الــنـتــائج و
درب والـثـاني يـشعـر بـتـحد عـنـاصـره وا
امــام تـــولي مـــهــمـــة الــدفـــاع عن الـــلــقب
ــمـر وأهــمـيــة حتــقــيق نـتــائج الــدوري ا
الصحيح نحـو البطولة الـعربية واألندية
األسيوية وكلها مطلوبة ويكون قد تدارك
هـفـوات الدفـاع امـام الـزوراء واحلال الى
ضـعف الهـجوم الـذي فشل في الـتسـجيل
الن الـفرق الـكبـيرة تـرى نفـسهـا دوما من
ـواجـهـات الـصعـبـة وكـفـريق مثل خالل ا
الشرطـة  بنائه من خالل االعـتماد على
العـبــ مـعــروفــ وسط اهـتــمـام اإلدارة
وجـمهـوره والـكل فيه يـرفـضون الـتراجع
إمــام الـعــودة بــكــامل الــعالمــات في اول
ــوسم مـن مالعب احملــافــظــات لــقــاءات ا
التي الزالت تشكل صـعوبات حصرا إمام
الـفـرق اجلـماهـيـريـة التـي تتـطـلب الـلعب
ـقـابل بـحـذر شـديـد ومن دون أخـطـاء بـا
فــفــريق نــفط مــيـســان يــأمل بــأخــذ زمـام
بادرة من البداية والسيطرة على مسار ا
األمــور واالســتــفـــادة من عــامــلي األرض
واجلــمـهــور الــذي تـســتــهـويـه مـشــاهـدة
ــا تـضم من جنـوم الـفـرق اجلـمــاهـيـريـة 
ـضـيـف يـريـدان يـكون ـنـتـخـبـات والن ا ا
مـنـافسـا صـعبـا كـمـا كان احلـال عـليه في
ـوسم األخيـر في اسـتعـادة تـلك البـداية ا
والـظهـور اجليـد بعـد موسم كـان األفضل
قبل ان يقدم الـبداية اخمليبـة بعدما سقط
امــام الـــصــنـــاعــات في نـــتــيـــجــة أثــارت
ــدرب الـذي اخلـالف مـا بــ األنــصـار وا
يــســعى مع الـالعــبــ في احلــفــاظ عــلى
طــبـــيــعـــة مـــبــاريـــات األرض في تـــقــد

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

قبل الدخـول في عودة منـافسات مـسابقة
ـر ــمـتـاز عـلــيـنـا ان  دوري كـرة الـقـدم ا
عـلى مبـاراة مـنتـخبـنا مـع كمـبوديـا التي
انــتــهت بــفــوزه بــأربــعــة أهـداف دون رد
ــنـــتــخب األداء وتـــوقع الــكـل ان يــقـــدم ا
األفضـل قبل ان يـخيب الـشارع الـرياضي
في مسـتوى غـير مـقنع ومـتذبـذب بعد ان
كـان إمام فـرصـة مثـالـية وان يـضع خـلفه
خـيـبـة تقـد نـفـسه بشـكل أفـضل ومـحو
ــتــدنـيــة إمــام الــبــحـرين اثــار عــروضه ا

وهـــــوجن كــــوجن
بــــعـــــدان لــــعب
مــبـاراة ســهـله
لــكـــنه تــعــامل
بـوضـع غـريب
وأنـهى األمور
بــــــــــــعـــــــــــرض
تــقــلــيــدي غــيـر
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بـيـة العـراقـية أوقـدت اللـجـنة الـبـارا
يالدهـا حـيث تـأسست الشـمـعة 17 
يـوم الـتـاسـع عـشـر من تـشـرين االول
ـنـاسـبــة نـسـلط عام 2003 وبـهــذه ا
الضوء على اهم مـراحل هذا التاريخ
الـــزاخــــر بــــاالجنــــازات واحلــــاضـــر

تدفق باالمال والطموحات.      ا
لـم يــــعـــــرف الـــــعـــــراق قـــــبـل عـــــقــــد
الــثـمـانــيـنـيــات من الـقـرن الــعـشـرين
ـا دخـلت هـذه ـعـاقـ ,وا ريـاضـة ا
الرياضـة مع نشـوب احلرب العـراقية
االيــرانــيــة وحتــديــدا في عــام 1982
حـيـث تـركت هــذه احلـرب ومــا تالهـا
من حروب أرقامـا هائـلة من اجلرحى
صابـ الذين كتب الـله لهم حياة وا

اخرى.
ـعـاق ومـارس قـسم منـهم ريـاضـة ا
عــنـــدمــا كــان هــنــاك احتــادا يــســمى
ــعـاقـ االحتـاد الــعـراقي لــريـاضـة ا
ــبـيـة ضــمن تـشـكــيالت الـلــجـنـة االو
الـــعـــراقـــيــة يـــضم عـــددا من مـــراكــز
الــشـبــاب والـتــشـكــيالت الـتي تــعـنى

. عاق برياضة ا
ـغـيـرة ولـعل اشـهــرهـا أنـذاك مـركـز ا
ومـركـز شـبـاب الـقـدس ونـادي وسـام
اجملـد الذي أصـبح فـيـما بـعـد هو من
ـعـاقـ والـتي بـقـيت يـديـر ريـاضــة ا
شـاركات اخلارجـية على بعيـدة عن ا
ــســتــوى الــدولي حــتى جــاءت أول ا
مــــشــــاركـــة لــــلــــعــــراق فـي الـــدورات

ـبــيـة في دورة بـرشــــــــــلـونـة الـبـارا
عام 1992.
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تـغــيــرت الــهــيــكــلـيــة الــعــامــة لــهـذه
الرياضة بعد االحـداث السياسية في
الـعـراق في الـتــاسع من نـيـسـان عـام
ففي بداية تموز من ذلك العام 2003
شـهـدت قاعـة الـتـربيـة الـريـاضـية في
جـامـعـة بـغـداد انـعـقـاد اول اجـتـمـاع
عاق مع الهيئة للمهتم برياضة ا
ـؤقـتـة الدارة الــريـاضـة في الـعـراق ا
والتي كان يرأسـها احمـد السامرائي
الـــذي حــضــر االجــتــمـــاع بــصــحــبــة
الدكتور فالح فرنسـيس عضو الهيئة

ـــؤقــــتـــة ,وفي ذلـك االجـــتــــمـــاع  ا
االتـفــاق عـلى تـشــكـيل هـيـئــة مـؤقـتـة
عاق بعد ان الدارة شؤون رياضة ا
تمت تسـمية الـدكتور مـظفر عـبد الله
ـؤقـتـة شـفـيق مـنـسـقـا بـ الـهـيـئـة ا
ـؤقتة الدارة رياضة الـبالد والهـيئة ا
ـعاق والـتي تكونت الدارة رياضة ا
من قحـطـان تايه الـنعـيـمي والدكـتور
ضاري تـوما وفـاخر اجلـمالي وخـالد
رشك والــدكـتــور عـبــد الـعـزيــز نـايف
وعــبـد الــكــر عـبــد احلــسـ وعــبـد
الــكــر بــاقــر وســمــيـر عــلـي لـطــيف
وقـاسم شـنيـشل وهـادي عـبـد الـكر
والـدكـتـور عـقـيل حـميـد وعالء الـدين
مـــوسـى الـــروضــــان وحــــيــــدر امـــ
وسهـام حسن والدكـتور كـر عبيس
ومحمد سلمان تـوفيق ومحمد مجيد

وسعد اسمـاعيل وحسن رضا وكامل
سلمان. 
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ويــعـد يــوم االحــد الـتــاسع عــشـر من
تـــــشــــريـن االول عــــام 2003 يــــومــــا
بية تاريخيا في سـجل اللجنة الـبارا
الـعـراقـيـة حـيث جـرت في ذلك الـيـوم
أول انـتــخـابـات لالحتــادات الـعـشـرة
التي كـانت تشـكل الهـيكل الـتنـظيمي
ــبـــيــة : وهي ( رفع لـــلــجــنـــة الــبــارا
االثقال والـعاب الـقوى وكرة الـطائرة
من وضع اجللـوس وكرة الـسلـة على
ـبارزة عـلى الـكـراسي والـسـبـاحـة وا
الـكـراسي وكرة الـهـدف لـلـمكـفـوفـي
وتــنـس الــطــاولــة والـــتــنس االرضي
والعاب الـصم والبـكم ) وأنتخب أول
بية تألف مكتب تنفيذي للجنة البارا
من قحطان تايه النعيمي وهاني عبد
اجملــيـــد الــنــائـب االول وخــالــد رشك
النائب الـثاني وفرست شـالي النائب
الـثـالث وفـاخـر عـلي اجلـمالـي االم
الي العام وعبـد الكر بـاقر االم ا
ـــديــر والـــدكــتـــور عـــقـــيل حـــمـــيـــد ا
الـتــنـفـيــذي وسـهـام حـسـن مـسـؤولـة
الرياضة النسـوية ومزهر غا نائب
رئــيس مــجــلس االدارة ونــوفـل عــبـد
الــسـتــار وكـوثـر حــسـ اعــضـاء في
مــجـلس االدارة فــيــمـا كــان الـدكــتـور
ــــثال عن وزارة زهــــيــــر ســــعــــودي 
ثال الصحة وفـاضل محمود دهش 
عـن وزارة الـــــــعــــــــمل والــــــــشـــــــؤون
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اكـد مــهـاجم نــادي الـقــوة اجلـويـة
امــجــد راضي ان الــعــقــوبــة الــتي
تـــلـــقـــاهــــا من االحتـــاد االســـيـــوي
دة عـام علمته وحرمانه من الـلعب 
درساً في احلـياة لن ينـساه مطـلقاَ.
وقــال راضي إن تــقــلــيص عــقــوبــة
االحتـاد االسيـوي من اربع سـنوات
الى ســـنـــة جــاءت بـــعـــد ان قــدمت
الـدفـوعـات الـتي تــؤكـد عـدم عـلـمي
نشـطة الـتي حظرت اصال ـادة ا با
انـــــطـالقــــا مـن الـــــعــــام 2018 وأن
اجلــــهـــات اخملــــتــــصـــة بــــاالحتـــاد
االسيوي اقتنـعت بحسن نيتي في

ادة على انهـا مستخلصة تعاطي ا
من االعــشـــاب ولــيــست مــحــظــورة
مــطــلــقــا في نــهــائي كــأس االحتـاد
االســيـوي 2028. وأضـاف راضي
أن الـعقـوبـة التي قـضـيت منـها 10
أشهـر قبل ان ينـصفني االسـتئناف
جعلتـني اكتشف على ارض الواقع
حـــقـــيــقـــة بـــعض الـــشــخـــصـــيــات
وعـــلــمــتـــني درســا فـي احلــيــاة لن
انـسـاه مــطـلـقـاً. وكــان نـادي الـقـوة
اجلــــويـــــة قــــد اعـــــلن ان االحتــــاد
االسـيـوي مـنـحه الـضـوء األخـضـر
لـلـعـودة الى الـتـدريبـات اجلـمـاعـية

للصقور
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ـنـتــخب الـوطــني ونـادي هــاكن الـســويـدي احــمـد يـاســ من خـطف تــمـكن العـب ا
االضــواء في مـبــاراة فــريـقه امــام هــلـســنـجــبــورج ضـمن مــبــاريـات اجلــولـة 28 من
ــمــتـاز لــكـرة الــقـدم اول امـس الـســبت. وتـغــلب هــاكن عـلى الــــــدوري الـســويـدي ا
هـلـسنـجـبورج 2- 0 لـيـضع حـداً لنـتـائـجه الـسلـبـيـة ويعـود لـسـكـة االنتـصـارات بـعد
ابـتـعـاده عن الفـوز خلـمس مـبـاريات. ودخل يـاسـ كـبديل فـي الدقـيـقة 46 من عـمـر
ـسـاهـمـة الـلـقـاء واسـتـطـاع ان يـخـلق الـعـديـد من الـفــرص لـزمالئه حـتى تـمـكن من ا
بالهـدف الثاني لهـاكن بتسديده لـكرة رائعة بقـدمه اليسرى اردت من الـقائم ليسجل
ـبـاراة هي االولى ليـاس هاكن هـدفه الثـاني عن طـريق كوامي كـيـزيتـو. وتعـد هذه ا
دة  10ايـام تخـلف على اثـرها من العب  بـعد تـعرضه لـالصابـة التي ابـعـدته عن ا
ـنـتــخب الـوطـني في مــبـاراتي هـونغ كـونـغ وكـمـبـوديـا في الــتـثـفـيـات احلــضـور الى ا

ؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. زدوجة ا ا بية تاريخ زاخر باالجنازات في عيد تأسيسها البارا

افصحت اجلولـة االخيرة من مباريـات التصفيـات االوربية والتي جرت
قبل نـحو اسبـوع عن اشكال من االسـتهـدافات العـنصريـة التي اوقفت
اطـا جـديـدة من االسـتـفـزازات الـتي قام ـبـاريـات او افـرزت ا بـعض ا
نتخبات بتاديتها ليثار اجلدل مجددا حول خلط بعض من العبي تلك ا
ـبـاريـات مـا قـام به ـيـادين الـريـاضـة فـمن تـلك ا الـسـيـاسـة وادخـالـهـا 
اجلـمـهور الـبـلـغاري من تـصـرفات ادت اليـقـاف مـباراة مـنـتخـبـهم ضد
ذكورة بـاراة ا نـتخب االنـكلـيزي بـرغم تفـوق االخيـر بسـداسيـة في ا ا
ويـبـقى الـسـؤال واردا حـول عالقـة تـلك الـتـصـفـات بـالـنـتـيـجـة الـكـبـيرة
ـكن ان ــنـتــخب وابـراز اي تــاثـيــرات  ـا قــدمه العــبـو ا وارتـبــاطـهــا 
ـنتخب االنـكليـزي واندفاعـهم الذي افرز تلك تنعـكس على اداء العبي ا
نتـخب الـفرنسي النـتيجـة العريـضة ويضـاف الى ذلك اجراء مبـاراة ا
والتركي في اجـواء ساخنة تـماما حيث انـعكست اجواء الـسياسة على
سـؤولي االحتاد الـفرنـسي الى ابعـاد اية ا حـدا  بـاراة  واقع تلـك ا
ـباراة التي كان ميـدانها ملعب متعلـقات قد تدعوهم لـطلب تاجيل تلك ا
ــبـاراة بـالـتـشــنج الـسـيـاسي ازاء سـان دوني الـشـهــيـر وارتـبـاط تـلك ا
وقف الفرنسي من العمليات العـسكرية التي تقودها تركيا في شمال ا
لـعب من جانب سـوريا في تـلك الفـترة والالفـتات الـتي  رفـعهـا في ا
اجلماهير الـفرنسية لتـطالب بوقف قتل االكراد في ضوء تـلك العمليات
نـتـخب التـركي لـلتـحـية الـعـسكـريـة مثـلـما والـتي زادتـهـا تاديـة العـبي ا

نتخب االلباني. ادوها في مباراتهم السابقة والتي جمعتهم با
ـكن ايقاعها ومع توالي االيام يبـقى الراي الرياضي مـلتفتا لـعقوبات 
بـتــلك الـتــصـرفــات من جــانب االحتـاد االوربـي الـذي يــعـرف عــنه بـانه
اليـتـسـامح مـع تلـك الـتـصرفـات الـتـي اضحـت كـداء خطـيـر تـعـاني مـنه
مـيادين الـريـاضة السـيـما مالعب الـكرة فـحـتى احلركـات االسـتفـزازية
ـثـال مـا قـام به الالعب الـتي يـقـوم بـهـا الالعـبـ ومـنـهـا عــلى سـبـيل ا
اضي فضال عما السويسري شاكـيري في مباريات مونديـال روسيا ا
يـقـوم به اجلمـهـور من تـصرفـات شـاذة جتـاه الالعـب ذات الـبـشرة
نـتـخب البـلجـيـكي لوكـاكو الـسمـراء السـيمـا ما تـعـرض له العب ا
تـعيـد لالذهان مـا تعـاني منه الـريـاضة في هـذا الزمن في مـقابل
القـضاء على اخـطاء اخرى قـد حتدث من جـراء التحـكيم والتي
كن ان يسـتعان ببرامج عاجلها االسـتعانة بـنظام الفـار فهل 
ـا ستدفع القامة اخرى للقـضاء على تلك التـصرفات التي ر
ـباريـات بعـيدا عن اجلـماهـيـر بسـبب انتـهاجـها لـتصـرفات ا
بـعـيـدة عن الـذوق الـعـام واالحـتـرام الـذي يـنـبـغي ان يـكـون
العب. مــاهي االفــكــار الــتي يــنــبـغي حـاضــرا في هــذه ا
رض اخلطير الذي بات االستعانة بها للقضاء على هذا ا
يهـدد مالعب الـرياضة دون ان يـؤثر عـلى مـقومـات اللـعبة
العـب واجلمهور باالستـعانة بـاجلماهـير التي تـعد ملح ا
الـذي يـضــاعف حـمـاس الالعــبـ بـابــتـكـارهـم لـنـمـاذج
العب لبذل التشجيع الالفتة التي تدعو الالعب في ا
ـزيـد من اجلهـود في سـبـيل تـقد افـضل مـا لـديهم ا
ــشــجــعــ وهــذه بــرايـي تــبــقى مـــســؤولــيــة روابـط ا
خـصـوصا في االنـديـة الـكـبيـرة حـتى في انـشـاء تلك
ـسيئة نتـخب البعاد الـنماذج ا الروابط في حضـرة ا
مـثـلـمـا حـصل في الـتصـفـيـات االسـيـويـة خالل مـباراة

مـنتـخب الكـويت واالردن من تـشنج سـياسي اسـتـدعى مخـاطبـات على
مـسـتـوى وزارة اخلـارجـيـة الثـبـات حــسن الـنـيـة واحلـاق االمـر بـبـعض
ــنــدســ احملـــســوبــ عــلى اجلــمــهـــور االردني الــذي جلــا الى تــلك ا
ـنتخب الكويـتي الضيف وهو يخوض الهتافـات للتاثير عـلى معنويات ا

مباراته في مالعب االردن.
وتـبــقى الـتـســاؤالت الـواردة حــول قـدرة اجلـمــاهـيــر جلـذب الـســيـاسـة
العب الـريــاضـيـة فـمـثـلـمـا هـو مـعـروف ان تـلك وعـكـسـهـا عـلى واقع ا
ـكن ان يخـدش وجـهـها العب اهم مـا فـيـها انـهـا تـنـزه عن اي شي  ا
ـباريـات الـريـاضيـة لـيست سـاحـة للـصـراعات او ـتـسامح واحملب فـا ا
تنفيس عن احقاد بقدر ماهي مباريات تعلي من شان االحترام واحملبة
ـتـبــادلـة وهـذا ديـدن االعالم في تـمـريـر هـذه الـرسـائل وابـرازهـا قـبل ا
بـاريات اللـرياضيـة على وقع اجراء اي مـواجهـات فاالهم هـو متـابعـة ا
ثيرة المتـابعة صراعات تعــــة والـفواصل الكرويـة ا ا
ــســتــطـيل ثــنــائـيــة بــ اكــثــر من العب لــيــتـحــول ا
االخـضــر لـسـاحـة اخـرى من تــصـفـيـة اخلالفـات

توارثة. واالحقاد ا
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ـسابقة. ووقع 4 مـدرب ضحـايا التـغيير شهـد في ظاهرة لم تـعد غريـبة على ا ـدرب تتـصدر ا مـتاز بدأت استـقاالت وإقاالت ا بـعد مرور 3 جوالت من الدوري الـعراقي ا
درب بكر وكـان حكيم شاكر مدرب الزوراء أول ضحايا تغيير اإلدارات الفنية وبعد مرور جـولة واحدة فقط من الدوري بعد التعادل مع فريق السماوة لتطال االنتقادات ا ا
درب رمى عامر عبـد الوهاب وبعدهـا تغيير ا شاكل التي ضربت الـفريق ومغادرة مدرب حـراس ا قبل أن يقدم اسـتقالته. نهـاية شاكر مع الزوراء كـانت مسألة وقت بعـد ا
. النادي درب بـاسم قاسم الذي توج مع الـزوراء باللقب قبل مـوسم ـدرب التي انتهت سـريعة جدا ليـحل محله ا ساعد صـفاء عدنان ما يـدلل على عدم استـقرار مهمة ا ا
يزة من خالل فوزه على النفط لكنه كان مجبـرا على تغيير مدربه الرتباطه بوظيفة وسم بنتيجـة  متازة كان حالة مخـتلفة كونه افتتح ا تأهل حديثًـا القاسم إلى الدرجة ا ا
ـدرب اللـيبي عبـد احلفـيظ أربيش لم يـستـمر طويال مـع زاخو فبـعد ثالث جـوالت تلـقى الفريق 3 خـسارات درب حسـام فوزي. ا جـديدة في التـعلـيم العـالي و االتفـاق مع ا
درب أكـرم سلمـان طويلًا هـمة للـمدرب احمللي عـلي هادي. ولم تسـتمر عالقة نـادي أربيل بشـيخ ا درب وتقـرر إقالته وإسـناد ا مـتتاليـة لتفـقد إدارة النـادي صبرهـا على ا

شوار. درب الكرواتي رادان غاسن ليكمل ا درب مجبرًا على االستقالة وستقرت إدارة أربيل على ا فبعد 3 جوالت انتهت جميعها بالتعادل وجد ا

االجتماعية والـدكتور فالح فرنسيس
ـؤقــتـة الدارة مــنـســقـا مـع الـهــيـئــة ا

الرياضة في العراق. 
وشـهــد عـام  2009 إعـتــمـاد جلــنـتي
الـرمايـة والـقـوس والـسـهم وفي عام
اجـــريت لــهــمـــا االنــتــخــابــات 2010
الـرسمـيـة ومن ثم  اعـتـمـاد جلـنتي
اجلــودو لــلــمـكــفــوفــ والـبــوتــشــيـا

لـــشـــديـــدي الـــعـــوق عــام 2012 و
اجــراء انـــتــخــابــاتــهــمــا عــام 2015
لــيــحــصال عــلى الــصــفـة الــرســمــيـة
لعـمـلهـمـا. وفي عام 2007 انفـصلت
ـبــيــة عن الــلــجــنـة الـلــجــنــة الــبــارا
ـبـيـة واصـبحت مـسـتـقـلـة مـالـيا االو
واداريــا و تـــخــصــيص مــيــزانــيــة
ـوازنـة الـعـامـة خـاصـة بـهـا ضـمن ا

بية  14احلالية احتادا وتضم البارا
ـبية هي : وهنـاك عشرة انـدية للـبارا
وســــام اجملـــد والــــذرى والـــشــــمـــوخ
والـنـصـر والـسالم والـوالء واالشراق
وذي قار واحملاويل والـبصرة ونادي

اشنونة.
ويــنـقـسم عــمـلــهـا عـلى أربـع مـنـاطق
ـبـية وفـيـها ( 17) جلـنـة فرعـيـة بـارا

ايوب اديشو
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