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كــشـفت جلــنـة الـتــراخـيص في االحتــاد الـعـراقـي لـكـرة الــقـدم ان الـلــجـنـة اوصت
ــشــاركــة في دوري الــكـرة االحتــاد الــعــراقي بــعــدم الــســمــاح لــنـادي الــطــلــبــة بــا
ـمـتـــــــــاز 2020  وقـال رئـيس الـلـجـنة مـحـمـد الـعـبودي إن سـتـة العـبـ ومدرب ا
تــقـدمــوا بـشــكـوى ضــد نـادي الــطـلــبـة لــدى جلـنــة الـتــراخـيص. وأوضح أن جلــنـة
التـراخيص رفعت الشكوى الى احتاد الكرة لكنهم غير مقتنع بإجراءات االحتاد
وبالتـالي سيـتقـدمون بـشكـوى لدى االحتاد االسـيوي لـلحـصول عـلى مسـتحـقاتهم.
ــنح الـرخـصـة لـنـادي الـطـلـبـة لـكن في حـال وأضـاف نـحن كـلـجـنـة تـراخـيص لم 
شـاركة سيتحـمل مسؤولية تلك متـاز فإن من سمح له با شارك الـنادي بالدوري ا
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بية كشفت االم الـعام للـجنة البـارا
الـوطـنيـة الـعـراقـيـة كـوثـر حـس عن
مـــعــســكـــرات تــدريـــبــيــة اســـتــعــدادا
ـقــبــلـة. وقــالت حــسـ لــلـبــطــوالت ا
ــــبــــيـــــة ان اربــــعــــة العالم الــــبـــــارا
مـعسـكـرات تـدريـبـيـة احدهـم خارجي
ــــديــــنــــة شــــهــــر كــــورد فـي ايــــران 
واصفـات داخلـية والـثالثة االخرى
داخل الـعــراق في الـعــاصـمــة بـغـداد.
ــعـــســكـــر اخلــارجي واوضـــحت ان ا
نتخب القوس والسهم قد انطلق في
ايران يـوم الثـاني من الـشهـر اجلاري
ـدة  12يـومــا وبــإشـراف ويــسـتــمــر 
مدرب عـراقي واخـر ايـراني. واشارت
ـــعــســـكــر الـــتــدريـــبي يــأتي الى ان ا
استعداد لبـطولة فزاع بالـلعبة والتي
تـقـام يـوم  16من شـبـاط اجلـاري في
ـنـتـخب االمـارات الـعــربـيـة ويـضـم ا

ــدرب الــعـــراقي لــلــقـــوس والــســهم ا
مــصـــطــفى والالعـــبــون زمن حــســ
وسـلــيـمـان فــيـاض وســارة. من جـهـة
ثــانــيــة ذكــرت االمـ الــعــام لــلــجــنـة
ـنــتــخب الــعـراقي ــبــيــة ان ا الــبـارا
للمبارزة على الكراسي دخل معسكرا
تدريـبـيا داخـليـا في الـعاصـمة بـغداد
اســتـــعــدادا لــلــمـــشــاركــة في الــدورة
قـبلة في طوكيو الصيف بية ا البارا
ـقــبل. وقـالت ان مــعـســكـر مــنـتـخب ا
بارزة يـقام  لـلمدة من االول ولـغاية ا
العـشرين مـن شبـاط احلالي بـإشراف
درب رحـيم فـالح اضـافـة الى اربـعة ا
العــــــبـــــ هم: عــــــمـــــار هـــــادي وزين
العابدين غيالن وعـلي سعدي وحيدر
عـلي نـاصـر. وذكـرت كـوثـر حـس ان
نتـخب العـراقي اللعـاب القوى دخل ا
هــو االخــر في مــعــســكــر اســتــعــدادا
عـسكر بـياد القـادم ويستـمر ا للبـارا

التـدريبي  20يومـا بدءا من االول من
هــذا الـشــهــر. واضــافت ان مـعــســكـر
العاب القوى يضم حيدر كاظم اداريا
وكــر عــبــيس مــدربــا ووسـام غــالي
مدربا والالعبون جراح نصار واحمد
غـني نــعـاس وكــوفـان حــسن وولـدان
نزار وعلي مبـارك وحس فاضل. من
جـــانب اخـــر قـــالت االمـــ الـــعــام ان
مـنـتــخب رفع االثـقـال دخـل مـعـسـكـرا
دة 20 تدريـبيـا في العـاصمـة بغـداد 
يــومــا مــنـــذ االول من شــبــاط وحــتى
ـعـسـكر الـعـشـرين مـنه.واضـافت ان ا
يضم جبـار طارش اداريا وثـامر غا
اداريا والالعـبون رسـول كاظم وثـائر
عـــبــــاس وفـــارس ســـعـــدون واحـــمـــد
مــصــطــفى وعــلي صــدام".واوضــحت
نتخب ـعسكـر التدريبـي  حس ان ا
ـبــيـاد رفع االثــقـال اســتـعــدادا لـبــارا
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في اخـر مشـاركـة كانـت مقـبـولة. ومن
بـ الـفــرق الـتي تـشـعــر بـاجلـاهـزيـة
والتـكامل فـنيـا هو نفـط الوسط الذي
واصل الـعـمل بــجـديـة وعـزز صـفـوفه
وحاضـر بقـوة بفـضل إمكـاناته ودعم
االدارة الــــتي تـــامـل بـــفـــريـق مـــنـــتج
ومنافس ومنتظـر ان يكون كذلك كما
تــظـهـر إطــمـاع الــطالب بـعــد عـمــلـيـة
الـتـغـير الـتي قـام بـهـا احـمـد خـضـير
االخــر الـــذي ســيــقــود الـــفــريق حتت
عـيون جـمـهـوره الـذي اليـهم من يـدير
األمـور بــقـدر ان تـأتـي الـنـتــائج الـتي
ينـاء عن نفسه تسعـده ولم يكـشف ا

وهو ما يـدعم توجـهات جهـازه الفني
في  الـصراع عـلى لـقب الـبطـولـة بـعد
ـلك والنفط الزال انكسـارات بطولة ا
سـار التحضيـر عبر موجود يتمتع 
الالعـــبــ الــواعـــدين والــتـــطــلع الى
اجنـاز لـلـفــريق الـذي واصل الـظـهـور
ـواسم  ومـرشح ان اجلـيـد في اخــر ا
يكـون طرفـا في حتقـيق موقـعا مـهما
واألمانة الـفريق الـذي استمـر بإجراء
وحداته التدريبية وهو األخر مستعد
عـبر جـهـود جـهازه الـفـني وعـنـاصره
الــتي تــتــمــتع بــالــقــدرة عـلـى الـلــعب
وتقـد نفـسهـا  كمـا كان احلال عـليه

على لـقب الدوري في مـحاولـة ترتيب
األوراق من قبـل باسم قـاسم من اجل
محـو اثـار اخلـروج من ملـحق إبـطال
أســيـا بــقـســاوة وخـيــبـة وبــات امـام
وقت لــكي يــســتــعــد كــمـا يــجب والن
األمـور تـغـيـرت عــنـدمـا سـيـلـعب االن
حتـت أنــظـــار جـــمـــهـــوره بـــعــد نـــقل
ــــــبـــــاريـــــات الـى مالعـب الـــــفـــــرق. ا
ـندفع كـثيـرا وكان من ب واجلوية ا
الـــفــرق الـــتي ضــغـــطت عــلـى جلــنــة
ــــســــابـــقــــات في نــــقـل مـــبــــاريـــات ا
مجـمـوعته قـبل ان تـتغـيـر األمور الى
إلـيـة أخـرى وسـيـلـعب بـ جـمـهـوره

واضح في ان تبـدي الـفرق مـسـوغات
مخـتلفـة حتى انـها تـدرك ان البـطولة
قـتـرحة ـوعـدها وبـاإللـيـة ا لم تـقام 
شاركة خمـسة عشر فـريقا في خطا
ـسابـقة عـندمـا تركت ارتكـبته جلـنة ا
ـشاركـة للفـرق نفـسها ومن ثم خيار ا
الغاء  النـزول للدرجة االدنى في قرار
نـافـسات بـسـبب عدم قتل شـيء من ا
االهــتــمــام الــقــائم بــالــبــطــولــة الــتي
اســتـمــرت تـواجه مــشــاكل مـخــتـلــفـة
عـــنـــدمـــا راحت الـــفـــرق تــطـــلب نـــقل
ـــــبــــاريـــــات الى مـالعــــبـــــهــــا وسط ا
تـــســـاؤالت تـــطــرحـــهـــا لـــكن من دون
اجـابة لـعـدم وجـود احـد يـرد على أي
شيء  يــتــعـلـق بـالــبــطــولـة وغــيــرهـا
وقبلـها لـعدم استـقالليـة اللجـان لكان
تـمريـر األمـور بـشكل طـبـيـعي ولو ان
بـعض الــفـرق هـي من حتـاول عــرقـلـة
إقــامــتــهـا حتـت ذرائع شــتى ومــنــهـا
طالبت بتغير فرق اجملموعة الثالثة (
الشـرطـة واربيل ونـفط مـيسـان ونفط
الـوسط والــطالب) فــيـمـا اصــر فـريق
الـقوة اجلـويـة ومـعه الـنـفط عـلى نقل
باريـات الى العاصـمة وأمور أخرى ا
فـــنــيــة وإداريــة كـــلــهــا شـــكــلت حتــد
للبطولة وفي إقامتها وكان األجدر ان
تطـرح بـعض االعتـراضـات عن إجراء
ـــبـــاريــات وهـــو مـــا زاد من جـــدول ا
الـشـكـوك في تـأجـيـلهـا الى وقـت اخر
او إلـغــائـهــا قـبل الــذهـاب الـى اإللـيـة
اجلـديـدة الـتي يـكـون االتـفـاق عـلـيـها
والـتوجـه الى تنـظـيم الـبـطـولـة ومهم
ان يـكـون  حتـقـيق الئـحـة الـبـطـولة
لكي تـمر بـعيـدا عن اجتـهادات الـفرق
الــتي عـلــيــهـا ان تــمــضي في اإلعـداد
وان تـــســـهـم في اجنـــاح الـــدوري في
منافسات ستكـون مختلفة امام فرص
بـاريـات وهذا خوض عـدد اكـثـر من ا
نافسات اهمية امام بدوره سيعطي ا
فـــرصـــة لــعـــدد من الالعـــبـــ اجلــدد
ـنتـخب الوطـني ونظرة للـدعوة الى ا
ـدرب كـاتـانـيتـش في االعـتـماد عـلى ا
الـوجــوه الـواعــدة الـتي جنــحت مـعه
نتخب الزال ببدايته ولم الن مشوار ا

يتحقق شيء بعد.
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األمـر اليـوم اليـتـعـلق  بالـيـة وتـنـظيم
الــــدوري حـــسـب األهم هــــو تـــرتــــيب
االمــــور في االحتــــاد بـــســــرعـــة وذلك
بــتــشــكــيل إدارة مــؤقــتــة ويــفــتــرض
ـبية ووزارة الـشباب ان باللـجنة االو
يــعــمال مـــا بــوســعــهــا ومن خالل مــا
هـني في الـتـصدي يتـطـلب الـواجب ا
لـلــمـهـمــة بـقـرار سـريـع مـحـلي او من
خالل  مـخاطـبـة االحتـاد األسـيوي او
أي جــهــة كــانت لــغــرض حلــسم هــذا
شـهد االمر الن غـير ذلك سـيزيـد من ا
ضــبــابــيــة وهـو أصـال اليــحـتــاج الى
ـكن تعـطيل مـؤسسة تعـليق وألنه ال
تـمــثل وجه الـريــاضـة احملــلـيـة اذا لم
تـكن اختـزلـتـها وسـيـطرت عـلى بـقـية

األلعاب.
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وأكــثــر الــفــرق اســتــعــدادا الــشــرطـة
الرتـبـاطه بـدوري إبـطـال أسـيـا وإمـام
الـدفــاع عن  الــلـقب مـن خالل تـنــظـيم
ـفـارز الـتي دعــمت بـعـنـاصـر أخـرى ا
ويـبـدو ان تـأثـيـر اخلـروج من بـطـولة
لك دفع بـاإلدارة الى الـعمـل بسـرعة ا
في دعم  صـفـوف الــفـريق  لـكي تـأتي
مـشــاركـته بــاالجتـاه الــصـحــيح كـمـا
تـظـهـر إطــمـاع الـزوراء في احلـصـول

جديد الفتـتاح البطـولة وهو ان يكون
ـــقـــبـل بـــعـــد في اخلــــامس مـن اذار ا
ـــرحــلــة األولى انـــتــهــاء مـــبــاريــات ا
لـلشـرطـة بـدوري إبـطـال أسـيا واالهم
من هــذا ان الــوقت يــفــرض  تــهــيــئــة
ــــنـــتــــخب الــــوطـــنـي عـــبـــر العــــبي ا
االسـتفـادة من مـبـاريات الـبـطـولة في
اعـــداد الالعــبـــ والــتـــحــضـــيــر الى
مـــواجــهـــة هــونـغ كــونـغ في احلــادي
ـهـمـة والـثالثــ من الـشـهـر الــقـادم ا
احلـاسـمـة لــصـدارة اجملـمـوعـة وتـعـد
إقامـة مباريـات اهم فتـرة لرفع  لـياقة
ـبـاراة الالعـبــ لالسـتــعـداد لـتــلك ا
الــفـــرق من الــبــدايـــة أبــدت من انــهــا
كن بـوسـعهـا ان تـقبل مـا يـحصل ال
إمـامـهـا ولـو مــنـهـا واصـلت حتـشـيـد
اجلـهـود إلكمـال الـتـحـضـيـر وحتـقيق
شاركة خصوصا اجلماهيرية حجم ا
الـتي تـامل بـاجنـاز مـهـمـا يـكن اسـمه
ـــشـــاركــات لـــتـــعـــويـض نـــكـــســـات ا
اخلارجيـة يضـاف لهـا فرق نفط
ــيــنـاء الــوسط واألمــانـة وا
واربـيل والــكـهــربـاء وهي
الــــتي لـم تــــنــــقــــطع عن
إجـــــــراء الــــــوحــــــدات
التدريبية وانتدابات
الالعــبــ لالن لــكن
اليـوجـد مـن يـحـمل
القـرار امام الـفراغ
احلـــــــــــــــاصــل فـي
االحتـاد وصــفـهـا
الــــــــــــــبـــــــــــــعـض
بـاإلحـبـاط.  وما
شـجع عـلى ذلك
هـي الـــــــفـــــــرق
نـفــسـهــا الـتي
مـنـها التـرغب
في اللعب في
اإلقـــــــــلــــــــــيم
بـــدواع عــدم
صالحـــــيــــة
ـــــــالعــــــب ا
وبــاإلمــكـان
تـــــنــــــظـــــيم
الــــبــــطــــولـــة
بــالـــعــاصـــمــة
ومنهـا من تريد
ذلك أساسا النها
تخضع حتت ضغط
 مــــســـتــــحــــقـــات الالعــــبـــ
ــوسم ــا من ا ــتــأخـــرة ر ا
ـاضي ويـجـدوهـا الـفـرصـة ا
في احلـصـول عـلـيـهـا هـو ما
تتعـرض له فرق مـؤسسـاتية
إضافـة الى ظـهور تـقاطـعات
بـ أعـضــاء االحتـاد عـنـدمـا
تــــراجع أربــــعــــة مــــنــــهم عن
االســتــقــالــة وهــو مـايــســبب
الكثـير من الـتعثـر والفرق لم
تــفــهم  شيء قــبـل ان تــظــهـر
سـابقات فـجأة وتدعو جلنة ا
الـفـرق الجـتـمـاع عاجـل ويـبدو
انهـا لم جتـد رغبـة حـقيـقـية من
الـــفـــرق مع إعـالنـــهـــا  بـــإقـــامــة
مــبــاريـــات جتــريــبــيــة وانــتــداب
الالعبـ لكـنـها غـير راغـبة في ان
ــوسم تــلــعب أربع مــبــاريــات في ا
وخــــارج مالعــــبــــهــــا الى اخــــره من
تـكالـيف مـالـيـة وهـو مـا عـرقل األمور
لرفض الفـرق باليـة البطـولة السـابقة
والنـهـا غـيـر مـفـيـدة فـنـيـا سـواء عـلى
مـسـتـوى الالعـبـ والـفـرق وهـو امـر

الفـرق الـتي تـمثل الـعـاصمـة وعـددها
تسعة فـرق ومؤكد ان مبـاريات الفرق
ـلـعب الـشعب اجلـماهـيـريـة سـتقـام 
ــعــدل مـــبــاراتــ  فـي الــيــوم ولـــو 
ألسباب مـعروفة  وهـذا متروك لـلجنة
سابقات التي تكون قد قدرت األمور ا
وذهبـت الى تغـيـر البـطـولـة من حيث

كان. اإللية وا
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ورغــــــــــــــــم
اعــــتــــمـــاد
ــواعـــيــد ا
اجلـديد إال
انــني اجــد
ان يـــحـــدد
مــــــــوعـــــــد
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 يــبــدو ان وضـع الــدوري هــو نــفــسه
بــوجـود االحتــاد وبــغــيـابـه ولم جتـد
الفرق من  يـحدد لـها مصـير البـطولة
رغـم  انـــهــــا تـــقـف عـــلـى بـــعــــد أيـــام
مــعـدودات من مــوعــد  بـدايــتــهـا البل
ا تـزداد األمـور تـعـقـيـد ومـشاكـل  طـا
نظمة األمر يتعلـق بالفرق  واجلهـة ا
وتــوقف جـهــود الـكـل امـام الــتـنــظـيم
الذي خضع العتراضات من يوم الخر
بسبب مصـالح الفرق وهـذا من حقها
لكن كان عـليهـا ان حتدد األمور خالل
ـسـابـقـات االجـتـمـاع الـذي عــقـد مع ا
ومن ثم حتديـد اإللـية الـتي لم حتظى
اليـوم  بقبـول الفـرق كمـا يبـدو بدليل
ما حصل بعـدها من محـاوالت للطعن
في الــكــثــيــر من الــتــفـاصــيل قــبل ان
تـخضع الـلـجـنـة مرة أخـرى لـضـغوط
الـــفــرق وراحت الى تـــغــيــر إلـــيــتــهــا
ونقـلـهـا من إقلـيم كـردسـتان وسـتـقام
بـنـظـام  الـدوري الـعام حـيـث قررت
ـــســابـــقـــات في االحتــاد جلـــنــة ا
الـعــراقي لــكـرة الــقـدم اعــتـمـاد
مـتاز النـظام الـعـام للـدوري ا

 وعقدت .2020 /2019
سابـقات اجتماعاً جلنة ا
ثلي انـدية الدوري مع 
مـتاز في مـقر االحتاد ا
ـسـابـقات وإن جلـنـة ا
قـررت اقـامـة الـدوري
بـالــنــظـام الــعـام من
مـــــرحــــلـــــة واحــــدة
وبواقع  14مـباراة.
وكل فـريق سـيـلـعب

مباريات على 7
ارضه و 7أخــــــــــــــرى
خـــــــــــــارج ارضـه وان
الـلـجــنـة قـررت انـطالق
الــبـــطــولــة في الـ 16من

شـــــهـــــر شــــبـــــاط اجلــــاري.
ــســابــقـات وســتــجــري جلـنــة ا

قبل. قرعة لـلمـسابقـة يوم االثنـ ا
ـسـابـقات فـي االحتاد وكـانت جلـنـة ا
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم قـد قــررت في
وقت سابق إقـامـة بطـولـة الدوري في
محافـظات إقلـيم كردستـان وفق نظام
اجملمـوعـات لـكنـهـا تـراجعت عن ذلك

بسبب اعتراض اغلب األندية.
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وقــبـلــهــا تــسـربت اإلخــبــار  بــتـوزيع
الــفــرق الى مــجــمــوعــتــ ويــبـدو ان
ـشاركـة تكـون قـد تعـهدت في الفـرق ا
ــبــاريــات وحتــمل امــنــهــا تــنــظــيـم ا
بـالتـنـسـيق مع اجلهـات األمـنـية وفي
كل األحـوال ان تـغـيـر نـظـام الـبـطـولة
ــتـوقـعــة امـر غـايـة في وبـالــطـريـقـة ا
األهــمـيــة لـكن تــبـقى عــمـلــيـة تــعـاون
الـفـرق وجـمـاهـيـرهـا مع االمـور الـتي
ـقبـول ومن مـهم ان تـسـيـر بـالـشكـل ا
اجل إجنـاح الـبـطــولـة وفي تـتـضـافـر
هـمـة لـيـست بـالـسـهـلة اجلـهـود الن ا
ولــيـسـت بـكالم عــلى الــورق والنــريـد
ندخل بـالتـفاصـيل إمام الـوضع الذي
ـــــر بـه الـــــبـــــلــــــد حـــــيـث تـــــواصل
االحـتــجــاجـات في احملــافـظــات الـتي
ــبـاريـات ومــا يـتـوجب سـتــحـتـضن ا
عـــلـى اجلـــهـــات األمـــنـــيـــة واإلداريـــة
والفرق واالحتادات الفـرعية ان تعمل
بـاريـات كـمـا يجب جـادة للـخـروج بـا
واالهم ان جتري في مالعب مـتـكامـلة
وقــد تــظـهــر مــشـكــلــة في الـعــاصــمـة
لوجـود فـقط مـلعـب الشـعب امـام عدد

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــــنـــتـــخـب الـــوطـــني طـــالب مـــدرب ا
األسبق هادي مطنش الهيئة العامة
لالحتــــاد الـــعــــراقـي لـــكــــرة الــــقـــدم
بتصـحيح مسـار الكرة الـعراقيـة بعد
سنوات من اإلخفاق. وقال مطنش إن
كـرة الـقـدم العـراقـيـة مـرت بـسـنوات
من اإلخفاق دون وجود رغبة حقيقية
في اإلصـالح وهـــذا االمـــر لم يـــغـــيــر
ـــريـــر لـــلــكـــرة. وأوضح أن الـــواقع ا
الــهــيــئـــة الــعــامــة مــطـــالــبــة الــيــوم
بتصحيح مسار الـلعبة الذي انحرف
درجــة عن خط ســيــره وأود ان 360
أقــول لـهم بــان كـرة الــقـدم امــانـة في
اعـنــقـاكم. يـذكــر ان االحتـاد الـعـراقي
لــكــرة الــقــدم ســيـجــري انــتــخــابـات
جـديـدة بعـد اسـتـقالـة جـمـيع أعـضاء

االحتاد العراقي لكرة القدم.
من جـــانب اخــر تــقــدم احــد أعــضــاء
االحتاد العراقـي لكرة القـدم بشكوى
ضـد مـديـر عـالقـات االحتـاد الـعـراقي
ــوســـوي لــدى لـــكــرة الـــقــدم زيـــاد ا
الـقـضـاء. وقـال مصـدر في احتـاد في
الــــكــــرة إن احــــد أعــــضــــاء االحتـــاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم تـقـدم بـشـكـوى
لــدى الــقـضــاء ضــد مـديــر الــعالقـات
ــــوســـوي. بـــاحتــــاد الــــكـــرة زيــــاد ا
وأوضح ان الــشــكــوى تــأتي بــســبب
ــوســوي عن أداء واجــبـاته تــنـصل ا
بــحـــسب مــا ذكــره عـــدد من أعــضــاء
االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقـدم. جتـدر
اإلشــارة الى ان نــائب رئــيس احتــاد
الــكـرة عــلي جـبــار كـان قــد مـنع أي
ــوسـوي شـخـص من الـتــواصل مع ا

وهــذا االمــر اثــار حــفــيــظــة عــدد من
اعضاء االحتاد.

ـــــنــــــتـــــخب الى ذلـك أعـــــرب العـب ا
ـنـتقل حـديـثاً الـوطني يـاسـر قاسم ا
الى صـفوف نـادي أربـيل عن قـنـاعته
الـتامـة بـالـلـعب في الـدوري الـعراقي
مـتاز مـؤكداً جـاهزيـته للـعودة الى ا
ـنتـخب الـوطـني والـلـعب مع أسود ا
الـرافــدين . وقــال قـاسم في تــصـريح
صحفي إن الـعرض الـذي قدمه نادي
أربـيـل كـان جـيــداً األمـر الــذي جـعـله
وسم اجلديد يوافق على تمثيلهم با
فـي الــدوري الـــعــراقـي مــبـــيـــنــاً أنه
لـيـست لـديه أي مـشـكـلـة بـالـلـعب في
بغداد أو أي محافـظة من محافظات
الــعـراق. وأشــار قـاسـم الى أنه  كـان
قـد تـلقى عـدة عـروض احـتـرافـية من
أنــديــة عــراقـــيــة ولــكــنـــهــا لم تــصل
لالتـفـاق الـنــهـائي مـبـيـنـاً أنه مـتـابع
ـمـتــاز ولـلـمـنـتـخب بـشـكل لـلـدوري ا
مـستـمـر ويفـرح دائمـاً عـندمـا يـحقق
ـنتـخب نـتـائج جـيـدة.  وعن عودته ا
ـنتـخب الـوطـني قـال قاسم إنه الى ا
مـؤمـن بـعـودته مـن جـديـد ولم يــفـقـد
األمـل بــالـــلـــعب في صـــفـــوف اســود
الرافدين وهو جاهز في أي وقت يتم
اسـتـدعـائه فـيه مـبـيـنـاً أنه ال يـعرف
ــنـتــخب الــســبب وراء إبــعــاده عن ا
خالل تـصـفــيـات كـأس الـعـالم 2018
بالـرغم من جاهزيـته لتـمثـيل العراق
ي واخـــتــتم في هـــذا احملـــفل الــعـــا
يــــاســـر بـــقـــوله: أنـــا عــــراقي في كل
األوقـات وال أســتـطــيع إخـفــاء حـبي

نتخب. للعراق وا
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قــرر االحتــاد الــعــراقي لــكــرة الــيـد
ــرحــلـة األولى تــكـمــلــة مـبــاريـات ا
مـتاز لـلدوري الـعراقي لـكـرة اليـد ا
لـــــلـــــمـــــوسم  2019-2020ضـــــمن
الـــتــجــمع الــثــانـي بــإقــامــة خــمس
مباريات في محافظة البصرة وذلك

يوم غد اجلمعة.  
وقـال رئـيس االحتاد الـعـراقي لـكرة
الــيـد سالم عـواد إن االحتــاد يـؤكـد
عـلى أهـمـيـة اسـتـمـراريـة مـبـاريات
الدوري الـعراقي وللـوصول لـلهدف
الــنـهــائي وهــو إنــهــاء الـدوري في
مــوعــده احملــدد. وأضــاف عــواد أن
هـذا تـبـلـيغ يــعـتـبـر رسـمي جلـمـيع
ــــشــــاركـــة فـي الـــدوري األنـــديــــة ا
الــعــراقي لــكــرة الــيــد وسـوف يــتم
حتـديــد جـدول مــبـاريــات الـتــجـمع

الثاني.  
وبـــيّن عـــواد أنـه وعـــلى الـــرغم من
الي صعوبة احلصول على الدعم ا
ـر بهـا البـلد وذلك لـلظـروف التي 
غـيــر أن االحتـاد عــزم عـلى تــكـمــلـة

باقي مـنهاج االحتـاد العـراقي لكرة
الــيـد عـلى أ وجه وبــاإلمـكـانـيـات
تـاحة. يـذكر أن ثالثة عـشر فـريقاً ا
ـوسم يــشـاركــون في مــنــافــســات ا
احلـــالي وهـي أنـــديـــة (الــــشـــرطـــة

والطلبة واجليش وكربالء و ديالى
وبــــلـــــديــــة الــــبـــــصــــرة والــــكــــوت
والـسـلـيـمـانــيـة والـفـتـوة واخلـلـيج
ـــــســــيـب والــــدغــــارة الـــــعــــربي وا

والسليمانية).
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اديـة فـان النـادي يشـهد وبـ انه "بـأقل اإلمكـانيـات ا
حمـلة عمـرانية اثمـرت عن بناء قـاعات لفـرق: الرماية
والتـايـكـوانـدو ولالثقـال وتـرمـيم قـاعة اجلـمـنـاستك
ـدربي الفـئات الـعمـريـة مع سكن لالعـب وبـناء غـرف 

سـتـلزمـات الضـرورية. مـجـهز بـأجهـزة الـتكـيف وكل ا
وتـابع بـأنه بـعــد تـوقف الـعـمل في الـقـاعـة الـريـاضـيـة
غلقـة بسبب عدم تـوفر األموال استئـنف العمل بها ا
وقريبا سـتكون من افضل واجمل الـقاعات في العراق.
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أعـلــنت الــهـيــئــة اإلداريـة لــنــادي أمـانــة بــغـداد امس
االربعـاء عن استـئناف الـعمل في قـاعة النـادي مجددا

بعد توقفه بسبب عدم توفر األموال.
وذكــــر إعالم الـــنــــادي ان إدارة الـــنـــادي حتـــاول ان ال
ــؤســســة الــراعـيــة بل تــعــتــمــد عــلى أمــانـة بــغــداد ا
اسـتثـمـرت عـددت من احملـال التـابـعـة للـنـادي لـتـمويل

نفسه بنفسه".
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جانب من منافسات دوري أندية كرة اليد
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ستكون نقطة انطالقة واثقة لالعبي العراق األبطال من أجل
إثــبـات جــدارتــهم في الــنــزاالت وضــمــان مــقـاعــد في دورة
قررة أن تقام في اليابان بية بنسختها الـ  32ا األلـعاب األو

 . قبل للمدة من  24تموز ولغاية  9آب ا
الكمـة سينـتظم في نـتخب الـعراقي بـا وأضـاف احللـو أن ا
مـعسـكـر تدريـبي في الـتـشيك يـقـام بعـد بـطولـة آسـيا وذلك
حتـضيراً لـلمشـاركة في بطـولة العـالم التي تضـيفهـا فرنسا
ــنـتــخب الــوطــني يـؤدي ــقـبـل. يـذكــر أن ا شـهــر نــيـســان ا
ـوهـبـة ـركـز الــوطـني لـرعــايـة ا تـدريـبـاتـه حـالـيـاً في قــاعـة ا

دينة الشبابية . الرياضية في ا
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الكـمـة يـوم غد ـتـقـدمـ بـا يـقـيم مـنـتخـبـنـا الـوطـني لـفـئـة ا
اجلـمـعـة مـعـسـكـراً تـدريـبـيـاً في أذربـيـجـان في إطـار رحـلة
ـبـياد طـوكـيو ـؤهـلة إلى أو ـقـبلـة ا اإلعـداد لالستـحـقـاقات ا
ــنــتــخب طـــارق احلــلــو إن مــعــســكــر .2020 وقــال مــدرب ا
أذربـيـجـان الذي يـسـتـمر  21 يـومـاً سيـشـهـد إقامـة لـقاءات
الكمي الـعراق أمـام مالكـمي منـتخـبي كوبـا وصربـيا وديـة 
ــدة ذاتـهـا هـنـاك أيــضـاً حتـضـيـراً الـلـذين يــعـسـكـران في ا
بياد طوكيو  2020 وأكـد أن بطولة آسيا في األردن التي ألو
ــقـبل ســتـنــطـلـق لـلــمـدة من  3ولــغــايـة  11من شــهــر آذار ا

UOÝ¬ W uD³  ÊU−OÐ—–√ w  dJ Fð WL ö*«

لـالن رغم ان اإلخــــبــــار تــــشــــيــــر الى
مواصلة اجلـهود لدعم خـطوط العمل
من اجل مـشاركـة مـثمـرة ومـتوقع ان
ـسـتـمر يـكون دور لـفـريق الـكـهربـاء ا
بــــجـــد وهــــو من بــــ الـــفــــرق الـــتي
واصـلت  وحداتـهـا الـتجـريـبـية حتت
ـدرب عــبــاس عـطــيــة الـذي إشــراف ا
يـقـود الـفـريـق بـشـكل واضح واربـيل
تقدم خطوة مهمة عندما انتدب أربعة
العـب  لـتـحـقـيق مشـاركـة قـد تـأخذه
لـلـمـنـافـسـة عـلى لـقب الـدوري ويـبدو
انه مــتـكــامل وجـاهــز ولـو قــد يـتــأثـر
بــقـرار نــقل مــبــاريـات الــبــطــولـة الى
ـشـاركـة الـعـاصـمـة. ويـامل احلـدود 
مـقـبـولـة وسـط طـمـوحـات مـنـافـسـات
تـــــؤمن لـه دورا اكــــبـــــر في الــــدوري
ويريد الصناعات  حتقيق  شيء مهم
عــبــر قـــدرات  عــنــاصــره وإمــكــانــاته
الـفــقـيـرة ويــسـعى نـفـط مـيـسـان  ان
ــوسم يــعـــيــد دوره الـــذي ظــهـــر به ا
ـاضي ولـو اختـلـفت  أشـيـاء كـثـيرة ا
مع الفريق وللـمدرب احمد دحام ولم
يــكـــشف الــنـــجف  بــعـــد عن  أهــداف
شاكل الـتي ترافقه شاركـة في ظل ا ا
كما أكدها حسن احـمد كما لم نسمع
أي حتـرك لـفـريـق نـفط اجلـنـوب امـام
استقالـة رئيس النادي  والـتي رهنها
بــالــعــودة مـقــابـل صـرف األمــوال من

اجلهة الراعية.


