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ـباراة الـنهـائية نـتخب الـوطني لـلمـبارزة في بـلوغ ا جنح ا
ـشاركة عشرة قامة حالـياً في الكويت  بالبطولـة العربيـة ا
نتخب الوطني ان يـتغلب على نظيره منتخبات. واستـطاع ا
االمـاراتـي بـنــتــيــجـة  39-45 في نــصف نــهـائي الــبــطــولـة
لــيــضــرب مــوعــداً مع صــاحب األرض الــكــويت. يــذكــر ان
نتخـب السوري في الدور نـصف النهائي الكويتي جتـاوز ا

بنتيجة 45-30 .
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متاز ؤتمر التنسيقي لبحث آلية عودة منافسات الدوري ا dLðR∫ أقام إحتاد الكرة ا
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ـبـكـيـة الـتي ال جنـود بهـا من خالل ضـحـكـة ا في واحـدة من اإلحـصـاءات ا
أمهـات الـكـتب وبطـون الـصـحف التـاريـخيـة وال نـتـجنى بـهـا عـلى الواقع من
بـحـفـنـة حـروف خـيـال خـصب او مـحـض كـذب .. فـلو عـدنـا قـلـيـال لـسـنوات
لـيــست بــعـيــدة بل مــا زالت طــريـة خــضــراء تـتــقــد في الـذاكــرة الــعـراقــيـة
نتخب بـياد أثينا عـلى ا ـبي تفوق في أو والعـربية.. سنـجد ان منتـخبنا األو
البـرتـغالي في واحـدة من اهم مـفاجـئة كـرة الـقدم واحـدى النـتـائج التي كـنا
ـنطـق الربح االني والـبـهـرج الـدعـائي الزائف .. وما زلـنـا نـتـغنـى بهـا وفـقـا 
بعـيدا عن اإلحصاءات والقراءات العـلمية واالرباح احلقيـقية في نتاج البيدر

واحلقل الرياضي.
بعـد سنوات عشر من ذلك الفوز التاريخي الـذي تبجحنا به طويال واعتززنا
بـه كثـيـرا ومـا زلنـا نـحـتـفل في ارشـيفـيـة االنـتصـارات الـبـهـرجيـة الـرنـانة ..
اتضـحت حـقيـقـة ما جـرى بشـكل جـلي اذ اعتـزل اغـلب الالعبـ الـعراقـي
ـسـتـطـيل األخـضـر الـيـومي كالعـبـ بل وشـطـبت أسـمـائـهم مـن تـنافـسـيـة ا
بـعـضهـم اصـبح مـدربـا مـنذ سـنـوات عـديـدة في إشـارة ال تـقـبل الـلـبس الى
ـيـدان الـفـعـلي واالنــتـقـال الى فن الـقـيـادة نـضـب الـعـطـاء وجتـاوز مـرحـلــة ا
ـثل حالة صـحية يـتحول الـكروية حتت عـنوان مدرب وال ضـير في ذلك بل 
فيـها الالعب بعد االعتزال الى عـمل اخر في بيتهم الكروي وهم اجدر فيه.
عنـى احلقيـقي لثـقافة عـطيـات تؤشـر خلال كبـيرا في الـتعـاطي مع ا اال ان ا
ومة التنشئة الصحية تطلبات د كرة الـقدم وفن صناعتها االحترافية وفقا 
لـلـفـئـات العـمـريـة وصـنـاعة الالعـبـ وضـخـهم لـلـمنـتـخـبـات الـوطنـيـة. فـبـعد
ثابـة الفـضيحـة في تدقـيق اإلحصاءات اعـتزل جـميع العبـينا سنـوات تعـد 
ـثال بل واصـبحـوا مدربـ يـشار لـهم بالـبـنان فـيمـا ما زال  –عـلى سـبيل ا
لـلحـصر  –كرسـتـيان رونـالـدو يبـهر الـعـالم في نتـاجـاته الريـاضـية وعـطاؤه
البـدني قبل الفني واخرها القفزة الشهيرة التي تمخضت عن تسجيل هدف
ـترين بصـورة تكاد جاء اثـر قفزة كـرستـيان وصعـوده الى مسافـة ما فوق ا
ن ـنا الكروي الـعربي والعـراقي فيمـا تعد طبـيعيـة طيعة  تكـون نادرة في عا
يجـيد فن صناعة كرة القدم او ما يسمى بعالم االحتراف. حينما سؤل احد
محـللي كرة الـقدم عن تقـييمه لعـطاء مسي ومـوعد اعتـزاله ومدى قدرته على
ـضي اكـثر ـشاركـة في مـونـديـال الـدوحـة ?  قال : ( ان مـسي بـامـكـانه ا ا
واطـول مـن ذلك وعـطــاءاته ســوف تــزداد مع مـرور الــوقت النه العـب نـشيء
ببـيـئـة احتـرافـية حـافـظت عـلى عطـائه بـشـكل رياضي صـحي فـلم يـقع بفخ
الـغرور بـرغم شـهرته ولم يـتـعاط اخلـمـور ولم يدمـن االركيـلـة او التـدخ او
ـلذات الـتي جـمـيـعهـا تـقع ضـمن مـحظـورات الـتـعاطي ـراقص وا السـهـر وا
كن ان االحتـرافي ... النها تؤثر سـلبا على اإلجناز. ومن يقع فـريستها ال 
يـطـول عـمـره ويـتـسع افـقه اكـثـر من سـنـواته الـثالثـ وذلك نـتـاج
طـبيـعي وانـعـكاس مـتـوقع لالسـتـسالم للـذة عـلى حـساب
الـذات الصحـية االحـترافيـة االصيلـة. وها هـما مسي
وكــرسـتــيـان يــبـهــران الـعـالـم كل يـوم بــهـدف وكـاس
ـسؤولية ن اعـتبر ... وا ووسـام ورقم جديد. الـعبرة 
ـؤسسـة الـكرويـة أوال قـبل مـحاسـبة تـقع على عـاتق ا
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اكــد العب نـــادي الـــزوراء حــســـ عــلي انـه اكــمل
مــرحــلــة الـعـالج من اإلصــابــة الــتي حلــقت به في
ؤهلة زدوجة ا مباراة البحرين ضمن التصفيات ا
لكـأس آسـيـا وكاس الـعـالم. وقـال عـلي إنه اكـملت
الـفتـرة الـتـأهـيـلـيـة من االصـابـة بـنـجـاح واصبـحت
ـســاعـدة الـنـوارس من جـديـد. عـلى ا اجلـاهـزيـة 
وأوضح أن الــزوراء يـنــتــظــره حتــدي مــلـحق دوري
ابطـال اسيـا وانا جـاهز لـلـتحـدي من جديـد لقـيادة
ـمـتـاز ودوري الـفـريق الى ابـعـد نـقـطـة في الـدوري ا
االبـطـال. من جـانب اخـر اكــد مـدرب نـادي الـطـلـبـة
ـمــتــاز سـيــلـحق احـمــد خـلـف ان تـوقف الــدوري ا
الضرر بالقيمة الفنـية للكرة العراقية. وقال خلف إن
من ضـمن اخلـيارات الـتي طـرحت بـشـان اسـتـئـناف
ـدربـ ـمـتـاز هـو تـرحـيل اجـور الالعـبـ وا الـدوري ا

ـكن تقـبله فـهو كـارثة. ـقبل وهـذا االمر ال  وسم ا الى ا
واوضح أن الضرر االكبـر الذي سيلـحق بالكرة الـعراقية هو
مـتاز القـيمـة الفـنـية الـتي ستـفقـدها بـسـبب توقف الـدوري ا
مـشـيـراً إلى أنه لــيس من مـصـلـحــة اجلـمـيع تـوقف الـدوري.
ــمـتــاز سـيـتم يـذكــر أن احتـاد الـكــرة قـد اعــلن ان الـدوري ا

قبل. استئنافه في االول من شهر شباط ا
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عــلى اجنـاز األمــور من خالل الــتـعـاون
ــدرب الن مـــبــاريـــات اجملــمـــوعــة مـع ا
الـثالث ستكون  غاية بـالصعوبة ومهم
جــدا ان سـيـكـون الـتـركـيـز عـلى الـلـقـاء
األول ألكـثر من سبب حـيث قوة الفريق
االسـترالي ولكونها تشكل البداية نحو
الـتـقدم والـتطـلع الى الـلقـاء األخر وفي
نتخب من دور ألخر في ظل ان يـتقدم ا
وجــود مـجـمـوعـة الالعــبـ الـتي ظـهـر
ــــنـــتــــخب الـــوطــــني في مــــنـــهــــا مع ا
الــتــصــفـيــات األخــيــرة  كـمــا ســيــكـون
ـدرب كـاتـيـنش في الـبـطـولة لـتـواجـد ا
سـيحفز الالعب  لـتقد اللعب القوي
لــتـحــقـيـق فـرصــة الـدعــوة لـلــمـنــتـخب
الـوطـني مع ان الالعبـ اختـيروا وفق
مواصفات فنية خضعت خلبرة اجلهاز

الفني.

نافسات وقطع التذكرة. بالقادر على ا
ويـقـول جـلـيل زغـيـر رئـيس فـرع احتاد
ـبـيـة ـشــاركـة االو الــكـرة في ذي  قـار ا
تــعــتــمـد عــلى جــهــود الالعـبــ وفــكـر
ـدرب صاحب التجربة األخيرة عندما ا
نتـخب نفسه  في اخـر بطولة في قـاد ا
الـــبـــرازيل والـــيـــوم ارى ان مـــجـــمــوع
ــــدرب هم الـالعــــبـــــ حتت أنــــظـــــار ا
ـنـتــخب أفـضل قــادرون عـلى تــمـثــيل ا
تــمـثـيل من خـالل وجـود عـدد  مـهم من
ن تـنـطـبق ـنـتـخب الـوطـني  العــبي ا
أعــــمــــارهم مـع شــــروط الـــلــــعـب امـــام
مـباريات اجملمـوعة الصعـبة التي يأمل
هـمة ان يـتـجاوزهـا وحتقـيق الـبدايـة ا
فـي الصراع علـى إحدى تذاكـر االنتقال
سابقة كـرة القدم في طوكيو والـلعب 
واجــد ان  جـهـاز الــفـريق الــفـني  قـادر

اجلـــهــود الـــكــبـــيــرة من اجل حتـــقــيق
االجنــاز النه ســيـكــون امــام  مـواجــهـة
فـــرق مــجــمــوعــته  الـــقــويــة وأهــمــيــة
الــتـعـامل مـعــهـا بـدقـة وتـركــيـز عـنـدمـا
يـواجـه منـتـخـب اسـتـراليـا فـي افـتـتاح
مـشـواره يوم الـثامن مـن الشـهر الـقادم
وذلـك عـنــد الــســاعــة الــواحـدة والــربع
ومـهم ان يـتـخـطى الفـريق الـلـقاء االول
النـه مفتاح الـنتائج األخـرى وما يحيط
ــرور مــنـهــا يــعــطي دفــعـة بــهــا والن ا
كـبـيرة لـلـفريق الـذي سـيواجه مـنـتخب
الــبــحــرين بــنــفس الــوقت فـي احلـادي
عــشــر امـــام مــنــتــخب الــبــحــرين كــمــا
سـيـخوض اخـر مبـاريـاته امام تـايالند
عــنـد الـســاعـة الــرابـعـة من عــصـر يـوم
الـرابع عشر وسط أجـواء التفاؤل التي
ــدرب  واصــفــا الـفــريق أعــلن عــنــهــا ا

أنـدية ( الـوحدة االماراتي والـفائز  من
األهـلي السعـودي واستقالل دوشـنبيه
والفائز من الكويت والفيصلي االردني
والــريــان الـقــطـري واســتـقالل طــهـران
ومـهـم ان ستـعـيـد الـشـرطـة تـوازنه في
لــقــاء اإليــاب مع الــشـبــاب الــســعـودي
لــتـدارك األمـور ولــو من خالل نـتــيـجـة
مـنـاسـبـة ولـو المـسـتـحـيل بـكـرة الـقدم
ن فـــيـــهم لـــكـن الـــكل في الــــشـــرطـــة 
ـهـمـة حتـتـاج الى األنــصـار يـرون ان ا
مـعـجزة لـكن سيـكـون شيـئا مـقبـوال لو
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ــنــتـخب يــغــادرنـا يــوم غــد اجلـمــعـة ا
ـــبـي الى تـــايالنـــد لـــلـــمـــشـــاركـــة االو
بـالنـسخـة الرابـعة لـبطـولة كـاس اسيا
حتت  23سـنة الـتي ستـقام لـلفـترة من
ـقـبل ولـغـايـة الـثــامن كـانـون الـثـاني ا
الـسادس والـعشـرين منه وسـيلعب في
اجملـموعة األولى الـتي تضم منـتخبات
اسـتـراليـا والـبحـرين وتـايالند ويـكون
ــنـتـخب قــد انـهى مـعــسـكـره في دبي ا
الــــــذي بــــــدا من الــــــتــــــاسع الـى أمس
األربــعـاء بــعـدمـا شــارك بـبــطـولـة دبي
الـودية ويـكون قد خـاض اللقـاء الثاني
امــام مـنـتــخب اوزبـكــسـتـان بــحـضـور
جـمـيع الالعـبـ لالنـتـهـاء من تـسـمـية
ال 23العـبـا وإرسـال أسـمـائـهم لـلـجـنة
ـدرب غـني شـهد ـنـظـمـة ومـؤكـد ان ا ا
قــد تـكـونت عـنـده صــورة كـامـلـة فـيـمـا
نـتخب ن يـستـحق  تـمثـيل ا يـتـعلق 
فـي بـطـولـة مـهـمـة ومـجـمـوعـة صـعـبـة
تــمــثل الـطــريق األول نــحـو احلــصـول
سابـقة كـرة القدم عـلى تذكـرة اللـعب 
ـقبل ومهم بيـاد طوكيـو العام ا فـي او
ـدرب على مجـموعة العب ان يـعتمد ا
نتخب مـنها تـسعة العبـ لعبـوا مع ا
الـــوطـــني وقـــد حـــدد مالمـح الــطـــريق
ـطلوب امـام كل العب يستـحق تمثيل ا
ـهـمـة له ـنـتـخب النـه يـدرك طـبـيعـة ا ا
شـخـصيـا بـعدمـا قاد نـفس الـفريق في
بــطــولـة الــبـرازيل  2018فـي مـشــاركـة
ســجــلــتــهــا ذاكـرة الــعــراقــيــة والــيـوم
سـيكون امـام  مشاركـة مختـلفة في ظل
الـتـطـور الذي حـقـقـته الـكرة األسـيـوية
وسـيكون امام حتديات منذ البداية الن
فــرق اجملــمـوعــة اســتـعــدت اكــثـر مــنـا
وتــــوفــــرت لــــهــــا فـــرص اعــــداد وسط
اسـتقرار دورياتهـا وعلى الالعب بذل

أربـع مـبـاريات فـيـمـا لـعـبـا فـريـقـا نـفط
مـيسان ونفط الوسط مبارات والبقية
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ـــبـــاريـــات الـــرســـمـــيـــة والن خـــوض ا
ســتـكـون دائـرة لــلـمـنـافـســات الـفـقـريـة
وامــام الالعــبـ أنــفـســهم في حتــقـيق
ـنـتـخب التي فـرصـة الـدعـوة لـتمـثـيل ا
درب كـاتـانـيتش الزال يـسـتـمر مـعـهـا ا
فـي الـتـعـامل مع من يـجـد من الالعـبـ
الـــقــدرة عـــلى الــتـــمــثــيـل وسط تــوجه
واضـح  في منح الفـرصة امـام الوجوه
درب مـعـها في الـشـابـة والزال يسـيـر ا
االجتــاه الـصـحــيح كـمــا يـظـهــر تـأثـيـر
الـدوري   ومـنهـم  من يلـعب لـلمـنـتخب
الـوطـني الذي سـيكـون  في فتـرة اعداد
خلــوض مــبـاراة هــونغ كــونغ الـقــادمـة
ـزدوجـة وأهـمـيـة ضــمن الـتـصـفـيــات ا
الــتــحــضـيــر لــهــا بـتــركــيــز والن األمـر
مــتـعـلـق بـاجلـانب الــفـني   بــالالعـبـ
امــام مـبـاراة مـصـيـريــة لـلـمـنـتـخب الن
الـفـوز فـيـهـا سـيـضـمن إحـدى بـطـاقتي
الـتـأهل للـتصـفيـات احلاسـمة  لـبطـولة
كـاس الـعـالم التي سـتـقام بـقـطر 2022
ـنتخب متصدرا لفرق مجموعته والن ا
ـــــــشــــــوار مـن كل  ويـــــــتــــــوجـب دعم ا
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ســـيــــشـــارك فـــريق الـــزوراء في الـــدور
ـؤهل لـدوري إبطال الـتاهـيلي الـثاني ا
اسـيا للعام القادم  2020عندما  يخرج
ــقـــابــلــة بــونــيــودكــور الـى طــشــقــنــد 
االوزبــكي فـي احلــادي والـعــشــرين من
الـشهر القادم وفي حال فوزه في اللقاء
ــــذكـــور ســـيـالعب فـــريـق الـــعـــ في ا
الــثـامن والــعـشـرين مـن الـشـهــر نـفـسه
ضـمن الدور التـاهيلي الـثالث على امل
ان يـــواصل مـــشـــواره اذا مـــا تــخـــطى
ـــذكــورتـــ  لــلـــعب في الـــعــقـــبـــتــ ا
اجملــمــوعــة الــرابــعــة الـتـي تـضـم فـرق
انــديــة سـيــبـاهــان االيــراني  والـنــصـر
الــسـعـودي والـســد الـقـطـري ويـأمل ان
ـطـلـوب النه يــجـهـز الـفـريق بـالــشـكل ا
سـيكون امام مهمة ليـست بالسهلة كما
وصـفـها مـدرب الـفريق امـام نقص البل
ـشــكـلــة الـتي يــعـاني انــعـدام االمــول ا
مـنـها الـنادي بـاستـمـرار على الـصعـيد
نــفــسه ســيـلــعب بــطل الــدوري احملـلي
الـشـرطـة في اجملـمـوعـة األولى مع فرق
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حــالـت الــتــظــاهــرات واالحــتــجــاجــات
واالعــتـصـامــات الـشــعـبـيــة  في بـغـداد
وجــمـيع مــحـافــظـات الــوسط اجلـنـوب
ــمـتـاز بـكـرة دون اســتـئـنـاف الـدوري ا
الـقدم  الذي  توقف من اجلـولة الرابعة
الــتي تـوقـفت في الـسـادس والـعـشـرين
ـاضـي قـبل ان تـعـلن مـن تـشـرين اول ا
الــلـجـنـة رفـضـهــا السـتـئـنـاف  الـدوري
ـشترك لـلسـبب نفسه خالل االجـتماع ا
متازة ثلي فـرق األندية ا الـذي جمع 
والـــلــجــنــة واالحتــاد وحلــ  انــفــراج
األمــــور الى مـــا بـــعــــد شـــهـــر من االن
واسـفـر االجـتـمـاع عن حتـديد األول من
ـقـبل مـوعـدا إلقـامـة الـبـطـولـة شــبـاط ا
بـالـيـة الـدوري من مـرحـلـة واحـدة ومن
خـاللهـا تتم تـسمـية الـبطل إضـافة الى
فـريق يهبطان للدرجة األدنى في حال
 انـــتــهـــاء االحـــتــجـــاجــات وغـــيــر ذلك
ـشاركـة اخـتـيـارية ومن دون سـتـكـون ا
هـبـوط  أي فـريق وعـنـدهـا سـيـعـلن عن
إلـــيــة الــبــطــولــة  األخــرى األمــر الــذي
وافـقت عـلـيه جـمـيع األنـديـة البل اثـنت
عـــلــــيه كـــمـــا شـــاهـــدنــــا ذلك من خالل
الـلقـاءات التي اجراهـا الزمـيل  مندوب
الـقـناة  الـرياضـية الـعراقـية في إعـقاب
انـتهـاء االجتمـاع مع عدد غيـر قليل من
احلـضـور حيث وصف اجلـمـيع مقـترح
قنع كما سابقات بالصحيح وا جلـنة ا
مـنح الفـرق االمل في ان تـبقي الـتعامل
مـع الالعبـ من حـيث صـرف رواتـبهم
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ـقبل ومـهم ان يـحـدد األول من شبـاط ا
مـوعدا السـتئـناف الـدوري ومن مـرحلة
واحــدة  امــام  حتــقـيق فــرصــة الــلـعب
جلــمــيـع  الالعــبــ  امــام عــدم جـدوى
ـبـاريات الـتي تلـعبـهـا جتريـبيـا فيـما ا
بـيـنـها قـبل ان تـسوغ الـفـرق من توقف
الــدوري امـام خـروجـهــا من الـبـطـوالت
حـيث اجلـوية وخـسـارة الشـرطة وبـعد
تـــوقـف الـــدوري كــان تـــرتـــيـب الـــفــرق
ــشـاركـة هــو ( اجلـويـة والــصـنـاعـات ا
والــوسـط والـنــفـط والـزوراء والــنــجف
ـينـاء واجلنـوب والكـهربـاء واألمانة وا
والـشـرطـة والكـرخ واربـيل والديـوانـية
والـقاسـم والسـماوة واحلـدود والطـلبة
ونــفط مــيــســان  وزاخــو) وكــانت فـرق
اجلـنـوب والـكـهـربـاء وزاخـو قـد لـعـبت

ــركـز األول لـالعـبــة آالء حـمـزة كـان ا
من بـــابل ومــحــمـــد فــاضل من نــادي
وسام اجملد ثانـياً يلـيه محمد طه من
bc2 ديـالى ثـالـثـاً. أمـا نـتـائج الـفـئـة
ـركز األول لالعب نـادي وسام فكـان ا
ركـز الـثاني اجملد مـرتـضى طـالب وا
لالعبة حنـ علي من بابل فـيما جاء
حـس رشـيـد من نـادي الوالء ثـالـثاً.
bc4 كــمـا انــتـهت مــنـافــسـات الــفـئـة
بـــفــوز العـب ذي قــار ايـــهــاب أحـــمــد
ـركز األول وجـاء عباس جـميل من با
نـــادي وســـام اجملـــد ثـــانــــيـــاً وعـــلي

فانوس من ميسان ثالثاً.

والذرى واالشـراق والـشمـوخ والوالء
وأشـنـونـا بـاإلضـافـة الى سـتـة جلـان
فـرعــيـة هي بـابل وذي قــار ومـيـسـان
والـنجف وكـركـوك وديـالى وأسـفرت
النـتائـج الفـردية لـلفـئة  bc3عن فوز
هازة فـؤاد من نادي وسـام اجملد اوالً
ثم عــبـد الــله عـوف من ديــالى ثــانـيـاً
وسـجاد عـلي من ديـالى ايـضاً ثـالـثاً.
ـركـز أمـا نــتـائج الــفـئـة  bc5فـكــان ا
األول من نــصــيـب أســيل عــبــاس من
نادي وسام اجملـد تلـيه داليا مـحمود
من بابل ثانـياً وكـرار فراس من نادي
bc1 االشـراق ثـالـثــاً. ونـتـائج الـفـئـة

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

تــــــوج نــــــادي وســــــام اجملــــــد امس
االربـعاء بـبـطـولة الـعـراق لـلبـوتـشـيا
بعد منافسـات دامت ليوم في قاعة
ـــجـــمع وزارة ــــركـــز الـــتـــدريـــبي  ا
ــشــاركـة 37 الــشــبــاب والـريــاضــة 
العبـاً والعبة مـثلـوا اثنا عـشر فـريقاً.
وقال رئـيس احتـاد البـوتـشيـا مـجلي
ـركز األول كان مـن نصيب عودة ان ا
نـادي وسام اجملـد فـيـما جـاءت جلـنة
ـركـز الـثـاني وذي قـار ثـالـثـاً بـابل بـا
ــنــافـســات الـتي شــهـدت في خــتـام ا
مشـاركـة ستـة انـدية هي وسـام اجملد
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