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متابعة

احرتاف سلوي
من جــدي ــد وكمــا ك ــان متــوقع ـاً فقــد اخفـقت
املشـاركـة الـسلـويـة الكـرخيـة يف بطـولـة انـديـة
غـ ـ ــرب آس ـيـ ـ ــا يف إضـ ـ ــافـ ـ ــة أي شــيء
جـديـد لكـرة الـسلـة العــراقيـة سـواء
علـ ــى مـ ـسـتـ ــوى الـنـت ـ ــائج أو حـتـ ــى
امل ـسـت ــوى إذ بـ ــدا الف ــريـق الك ــرخـي
عـاجزاً عن مجاراة منـافسيه جميعاً
مـن دون اسـتـثـن ــاء وخـ ـسـ ــر بف ــوارق
كـبيــرة من الـنقــاط كــذلك يف جـمع
مبــاريــاته وفـشـل العب ــاه احملتــرفــان
االثنـان من أمريكـا وتركيـا يف تقدمي أو تـعزيز
ص ــورة الفــريـق بل وظه ــرا يف بعـض االحـيــان
وكـ ــأنهـم ــا ع ــالـ ــة عل ــى الـت ــشكـيل ــة مـن خالل
لعـبهـم ــا الفــردي وع ــدم تع ــاونهـم ــا مع بقـيــة
اف ـ ـ ــراد الـف ـ ـ ــريـق وك ـ ـ ــذلـك هـ ـب ـ ـ ــوط وت ـ ـ ــدن ــي
مستـواهما إذ كـانا يف اغلب االحيـان يخطئان
يف رمـي ــات ق ــريـب ــة مـن ال ــسل ــة ويف ال ــرمـي ــات
احلرة وممـا زاد الطني بلـة ان حسابـات املدرب
الكـرخي منـذر علي
شنـاوة كـانت تـرتكـز
ب ـص ـ ــورة اس ـ ــاسـي ـ ــة
خالد محفوظ
ع ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ــن
الالعبـني والطـامـة
ال ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ان
احملت ــرفني االثـنني
من جديد وكما
لــم يقـ ــدمـ ــا شـيـئ ـ ـاً
ح ـت ـ ــى يف اجل ـ ــانــب
كان متوقعاً
الـدفـاعـي فكـانـا يف
فقد اخفقت
بع ــض الـهج ـمـ ـ ــات
امل ـنـ ـ ــاف ـ ـسـ ـ ــة اقـ ـ ــرب
املشاركة
للـمـتف ــرجـني عل ــى
السلوية
مـ ـ ـ ـ ــا يـحـ ـ ـ ـ ــدث مـ ــن
كـ ـ ـ ـ ــونـهـ ــم الع ـ ـبـ ــني
الكرخية يف
داخـل ال ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة
بطولة اندية
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤال االه ــم
الــذي يطـرح نفـسه
غرب آسيا يف
اآلن اذاً مـا الفـائـدة
من التـعاقد معهما
إضافة أي
بـل م ـ ـ ــا الـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة
شيء جديد
اصـالً من املـشــاركــة
نفـ ــسهـ ــا مـ ــا دامـت
لكرة السلة
الـنـتـ ــائـج معـ ــروفـ ــة
العراقية
سـلـف ـ ـ ـ ـاً والـفـ ـ ـ ــوارق
الفـنيــة بيـننــا وبني الفـرق املـتبـاريــة يف هكـذا
منــافـســات بــات معــروف ـاً للـجمـيع وال يـحتــاج
إلى خبير متخصص ليقول لنا هذا؟
امـا كان مـن األفضل التـروي والتمعـن يف هذا
امل ــوض ــوع وفـتح أب ــواب االع ــداد والـتخـطـيـط
املـسـتقـبلـي لهــذه اللـعبــة الـتي حتـتل امل ــرتبــة
الشعبية الثـانية بعد كرة القـدم ولنا فيها من
التــاريخ املـشـرف مـا يــستـوجـب ان نفكــر الف
مـرة ومــرة قبل مـشـاركــة من هــذا النـوع بــاتت
ت ـصـيـب الـلعـبـ ــة يف مقـتـل بعـ ــد كـل اخفـ ــاقـ ــة
وانـتـكـ ــاس ـ ــة الن لهـ ــا مـن االض ـ ــرار املعـنـ ــويـ ــة
الكثيـر خصـوصاً مع خـروجنـا باملـركز األخـير
يف كـل مشـاركـة وهـو أمـر ال ميكـن ان نغيـره يف
يـوم وليلـة ونحتـاج بـالتـأكيـد إلـى سنـوات من
العـمل مع قــاعــدة اللـعبــة حتــى نــستـطـيع ان
نخـلق جــيالً جـ ــديـ ــداً ق ـ ــادراً عل ـ ــى ردم الهـ ــوة
الكـبيــرة والفــراغ اخملـيف الــذي تــركـه غيــابنــا
عـن احمل ـ ــافل الـ ــدولـيـ ــة يف سـنـ ــوات احل ـصـ ــار
وجعل كـرة الـسلـة العــراقيــة تتـراجع عـشـرات
اخلـطوات للخلف فيمـا كان اآلخرون من دول
املـنطقـة يـسيـرون يف االجتــاه الصـحيح خالل
هـذه املـدة ممـا ادى إلـى تـطـور الـلعبـة لــديهم
بـشكل تدريجـي حتى وصلت إلـى ما هي عليه
اآلن بعــد ان اسـتعــانــوا ب ــاخلب ــرات األجنـبيــة
ســواء يف التــدريب أو الـلعب وكــذلك املـشـاركـة
واالحـتكــاك امل ـسـتـم ــر مع املــدارس الــسلــويــة
املـتطـورة علـى مـستـوى العـالـم ومن ثـم اتبـاع
البعـض لسـياسـة التجنـيس كل هـذا اسهم يف
الفارق الفـني الكبـير بيـننا وبـينهم وعلـينا ان
نـعمل قـبل ذلك علـى ردم الهــوة الكـبيــرة فهي
اهم من املشاركات اخلارجية.

املصايف حيرز بطولة بغداد ببناء
األجسام للشباب

احتاد الكرة يكيل بمكيالني ..ملاذا؟
بغداد  /اياد الصاحلي
يف ال ـ ــوقــت ال ـ ــذي ب ـ ــادر االحت ـ ــاد
الع ـ ــراقــي لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم بـ ـ ــوضع
اسـتـقاللـيـ ــة ك ـ ــامل ـ ــة للــمالكـ ــات
التدريبيـة العاملة مـع املنتخبات
الـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة (األول واالومل ـ ـبـ ــي
والــشب ــاب والنــاشـئني) فــانه كــان
ي ـن ــبغــي م ــنح املـ ـ ــدربــني الـ ـ ــوقــت
الـكـ ــايف لـتــنفـيـ ــذ بـ ــرامـجهــم مع
تـلـك املـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ــات بـعـ ـي ـ ـ ــداً ع ــن
التـزامات ناديـوية كانـوا مجبرين
على ايفاء حقوقـها سابقاً بحكم
عق ـ ــودهــم مـعه ـ ــا وحـققــت ه ـ ــذه
املـب ــادرة ان ــسج ــام ـ ـاً واضحـ ـاً بـني
امل ـ ـ ــدربــني ظـه ـ ـ ــر عـل ـ ـ ــى ن ـت ـ ـ ــائـج
امل ـ ـن ـ ـتـخ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــات يف ال ـ ـبـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوالت

اآلسـي ــوي ــة الـتـي خ ــاض ــوا غـم ــار
تصفياتها أواخر العام املاضي.
إال ان تغ ــاضـي احتـ ــاد الك ــرة عـن
متـلـ ـ ــص بـعـ ـ ــض املـ ـ ـ ـ ــدربـ ــني مـ ــن
ض ـ ـ ــواب ـ ـطـه بـه ـ ـ ــذا اخل ـ ـص ـ ـ ــوص
واس ـ ـت ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرارهـ ــم يف الـع ـ ـمـل مـع
األنـديــة يف وقت تـتصـاعـد وتـائـر
استعـداد منتخباتهم للدخول يف
معسكـرات تدريبـية القـى بضالل
مـن ال ــشك عـن وج ــود كـيل غـي ــر
عـادل إزاء هــذه املسـألـة ،والـدليل
ان م ــدرب ح ــراس م ــرم ــى فـ ــريق
القـوة اجلـويـة هــاشم خمـيس مـا
زال ي ــواصل الـت ــزامه مع الـنــادي
ومع منتخب الشباب يف آنٍ واحد
االمــر ال ــذي دفع بعـض امل ــدربني

لـلـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاؤل ع ــن أسـ ـبـ ـ ـ ــاب هـ ـ ـ ــذا
ال ـت ـنـ ـ ــاق ــض وملـ ـ ــاذا م ــنعـ ـ ــوا مــن
االلتـزام مع انـديـتهم السـيمـا يف
ه ــذه امل ــرحل ــة الـتـي حتـت ــاج إل ــى
خ ـب ـ ـ ــرتهــم ودراس ــتهــم يف شـ ـ ــؤون
ت ـ ــدريــب األن ـ ــدي ـ ــة ال ـتــي ت ـت ـ ــأهل
ملنافسات دوري النخبة وال يحول
ارتبــاطهم معهـا عن اداء واجـبهم
مـع املـ ـنـ ـتـخـ ـب ـ ـ ــات الـ ـت ــي م ـ ـ ــا زال
مـشـوارهــا يف معتــرك النهــائيـات
بعـيـ ــداً وهـنـ ــاك فـ ــاصلـ ــة زمـنـيـ ــة
كـ ــافـيـ ــة العـ ــدادهـ ــا بـ ــاملـ ـسـتـ ــوى
األف ـ ـ ـ ـضــل إذا اردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان ن ـح ـقــق
املسـاواة يف الفـرص من دون ظلم
احـد مجرد تسـاؤل مشروع نضعه
علــى طــاولــة احت ــاد الك ــرة ..فهل
من مجيب؟!

عـب ـ ــد األمـي ـ ــر ص ـ ــاحـب مـن
الـ ـشـ ــرطـ ــة والـثـ ــالـث حـيـ ــدر
مهدي من الشباب.
ويف وزن  70كغــم األول اكـ ـ ــرم
عبــاس من الــشبــاب والثــاني
محـم ـ ــد عـب ـ ــد ال ـ ــزه ـ ــرة مـن
املصـايف والثـالث انـور عصـام
من الشرطة.
ام ــا وزن  75كغـم فكــان األول
مـح ــم ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـس ــني طـه م ــن
املصـايف والثاني غـزوان عماد
جـاسم من الـشرطـة والثـالث
حيـدر حـارث مـن النـفط ويف
وزن  80كغم فكـان االول علي
فخـ ــري والـثـ ــانـي مـ ــرت ـضـ ــى
سبـات وكالهـما مـن الشـرطة
وال ـث ـ ــالــث ربــيع ح ـ ـســني مــن
الشباب.
ام ــا وزن  85كغـم فكــان األول
من نصـيب سميـر عبـاس من
املـ ـصـ ـ ــايف وال ـثـ ـ ــانــي ح ـ ـسـ ـ ــام
صفـاء من الشبـاب أيضاً ويف
الوزن األخير  85 +كغم فكان
املركـز األول من نـصيب واثق
حسني والثاني الحمد ناجي
وهم ــا من الــشب ــاب والث ــالث
اياد مطر من القوة اجلوية.
واشـرف علـى الـبطـولـة نـائب
رئيـس االحتــاد عمـاد جــاسم

بـغــــــــداد  /اكــــــــرام زيـــن
العابدين
حـقق ن ــادي امل ـص ــايف لـبـن ــاء
االج ـس ــام نـتـيج ــة جـي ــدة يف
بطـولـة بغـداد للـشبــاب التي
أقـ ـيـ ـم ــت عـ ــصـ ـ ـ ــر اجلـ ـمـعـ ـ ـ ــة
املــاضـيــة يف قــاعــة الـتــأمـيـم
محـ ــرزاً املـ ــركـ ــز األول فـيـمـ ــا
جــاء نــادي الــشبــاب بــاملــركــز
ال ـث ـ ــانــي ون ـ ــادي ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
ب ـ ــامل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـ ــال ــث والق ـ ــوة
اجلـ ــويـ ــة بـ ــاملـ ــركـ ــز ال ـ ــرابع.
وشـارك يف البطولـة  11نادياً
من بغـداد وباشـراف االحتاد
العراقي لبناء االجسام.
واسفرت الـنتائج الفـردية يف
البطولة عن فوز كل من:
وزن  55كـغ ــم األول ع ــب ـ ـ ـ ــاس
حـسـن من املـص ــايف والث ــاني
ع ـب ـ ــاس خـلف مــن املـ ـص ـ ــايف
أيـضـ ـاً والـث ــالـث ل ــؤي س ــالـم
من القوة اجلوية.
وشه ــد وزن  60كغـم سـيـطــرة
مـ ـطـلقـ ـ ــة لالع ـبــي املـ ـص ـ ــايف
عـن ــدم ــا اح ــرز امل ــراك ــز األول
فيهـا حـسني سعـد ومـرتضـى
كاظم ووسام عبد الكرمي.
ام ــا وزن  65كغـم األول زاه ــر
شمخـي من املصـايف والثـاني

النجف يضيف األمانة والنفط يالعب الكاظمية ودهوك يواجه أربيل

بغداد  /يوسف فعل
تصوير  /محمد سامي القيسي
دور احلـ ـسـم والـتـ ــأهل وفــض الـ ـشـ ــراكـ ــة بـني
الـفرق املـنافـسة واملـتسـابقـة حلجـز مقـعد يف
دوري الـنخبـة أو مـا يـسمـى بـدوري االقـويـاء
والـكـبـ ــار وال ـطـ ــامحـني خلــطف درع الـ ــدوري
للمـوسم الكـروي احلـالي وبـأنتهـاء مبـاريـات
الـ ــدور الـ ـس ـ ــابع سـتـعلـن اسـمـ ــاء املـت ـ ــأهلـني
وستـوزع اجملامـيع حسب تـرتيب الفـرق حيث
ستقام اليوم يف اجملموعة اجلنوبية مباراتان
جتـ ـمـع األولـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــريـق ــي نـفـ ــط اجلـ ـنـ ـ ـ ــوب
والـشطـرة بتـحكيـم صبـاح عبـد واحمـد عبـد
احلـ ـسـني وحـيـ ــدر غ ـضـبـ ــان ومـنـ ــاف نـ ــاجـي
واملـشـرف مـوسـى الـشيخ كـاظم ..يـأمل كـرمي
ج ــومـبـي مـ ــدرب نفــط اجلـن ــوب مـن العـبـيه
كسب نقاط املباراة للـوصول إلى نقطة ()17
ومـنافسه ميسان على املركز الثالث ومرافقه
املـين ــاء املتـصــدر ووصـيفه كــربالء إلــى دوري
النخبـة بانتظـار االخبار السـعيدة من ملعب
مـي ـس ــان واحلـ ــامل ــة خ ـس ــارة ف ــريـقه ــا ام ــام
السـماوة .وكان نـفط اجلنوب مـنافسـاً عنيداً
للفـرق املـتصـدرة لكن اضـاعـته النقـاط امـام
الفـ ــرق الـتـي تـقل عــنه مـ ـسـتـ ــوى اثـ ــر علــيه
كثيراً.
وتعــد نـتـيجــة املـبــاراة طــوق الـنج ــاة لف ــريق
الـشـطــرة السـيمــا ان فــوزه فـيهــا يـبع ــده عن
شـبح الهـبــوط إلــى دوري املـظــالـيـم وسـتقــام
املباراة على ملعب امليناء.

ميسان مفاجأة اجلنوب

ويـضـيف مـي ـســان ال ـسـمــاوة بـتـحكـيـم هـيـثـم
محمــد علي ومـيثـم خمــاط وعلـي عبـد زيـد
وغازي لعيـبي واملشرف د .سعـد منعم يطمح
العبــو ميـسـان إلــى استـثمـار عــاملي االرض
واجلمـهور لـتحقيـق اإلجناز الـكبيـر والتـأهل
إلى دوري النخبة علـى الرغم من الصعوبات
الكثـيرة الـتي واجهت الفـريق اثنـاء مسـيرته

ومبـشــاركــة عـشــرة فــرق وتـسـتمــر
حـ ـتـ ـ ـ ــى ( )27شـ ـبـ ـ ـ ــاط احلـ ـ ـ ــال ــي
والفـ ــرق املـ ـشـ ــاركـ ــة هـي مـنــتخـب
مملـكـ ـ ــة ال ــبحـ ـ ــريــن  -م ـن ــتخــب
الـعـ ـ ـ ــراق  -مـ ـنـ ـتـخ ــب لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان -
مـ ـنـ ـتـخ ــب س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة  -مـ ـنـ ـتـخ ــب

يف الـ ـ ــدوري وميـكــن ان نـ ــطلـق علـ ـ ــى ف ـ ـ ــريق
ميـسـان مفـاجــأة اجلنــوب واحلصـان األسـود
يف اجملمـوعـة السـيمــا بعـد تـأخـره يف بـدايـة
املـشــوار .وابـتعــاده عـن املنــافـســة لـكن إصــرار
العـبيه وجنـاح مــدربه وتعـاون اإلدارة عـوامل
سـاهمـت باجنـازه الكبيـر .اما فـريق السـماوة
فـ ـ ــانه يـ ـ ــدخل امل ـب ـ ــاراة وع ـي ـنـه عل ـ ــى ن ـتـ ـ ــائج
املـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ــرى امالً يـتـحقــيق نـتــيجـ ــة
ايجابية ترفع من ترتيبه يف اجملموعة.

كربالء والكوت بعيداً عن
احلسابات

ويلـتقي غــداً اجلمعـة فـريقـا الكـوت وكـربالء
يف ملعب األول بتحكيم باسم ناجي ومحمد
جبـار وصالح عبـيس وطـارق حمـيد واملـشرف
ق ــادر شـمخـي واملـب ــاراة حتـصـيل ح ــاصل وال
تـؤثـر علـى تـرتـيب الفـرق أو تـدخل يف خـانـة
احل ـس ــاب ــات املـعقـ ــدة ففـ ــريق كـ ــربالء تـ ــأهل
مــبك ــراً إل ــى دوري الـنخـب ــة ب ــاح ــرازه امل ــرك ــز
الثـانـي يف اجملمـوعــة والكـوت عـاد إلـى دوري
املظاليم بصورة مفاجئة.
النفط يف مواجهة صعبة
ويالعب النفط يف ملعبه الكاظمية بتحكيم
محـمــود نــور الــديـن ومحـمــد عــرب وحـسـني
تركي وحـسني لطيـف واملشرف كـرمي سعدي.
الع ـبـ ـ ــو ال ــنف ــط ومـ ـ ــدربه ح ـم ـيـ ـ ــد سل ـمـ ـ ــان
سيـتعــرضــون لـضغــوط كـثيــرة اداريــة وفـنيــة
ستـؤثـر علـى مـستـويـاتهـم الفنيـة السيمـا ان
ف ــوزهـم ب ــاملـبـ ــاراة ال يعـنـي شـيـئـ ـاً ام ــام ف ــوز
الـ ـنـجـف الن ذلــك يـعـ ـن ــي ت ـ ـ ـ ــأهـلـه وابـع ـ ـ ـ ــاد
النفطيني عن دوري النخبة.
اما فـريق الكـاظمـية ومـدربه عـباس بـرازيلي
فــانه يــأمل بــايقــاف تقــدم أهل الـدار واحـراز
املزيد من النقاط لكسب ماء الوجه.

النجف واالمل األخير

عل ــى مـلعـبه وبـني جـمهـ ــوره يالعـب الـنـجف
األمـانة بـتحكيـم جاسـب نعيم وامـجد شـاكر

ولفـتــة حـمـيــد ورحـيـم شالل وامل ـشــرف غـنـي
اجل ـبـ ـ ــوري وامل ـب ـ ـ ــاراة تعـ ـ ــد واحـ ـ ــدة مــن اهــم
مـبـ ــاريـ ــات الـنـجف يف الـ ــدوري السـيـم ـ ــا انه
يــسعــى ملـصــاحل ــة جم ــاهيــره بعــد تـعثــره يف
املبـاريــات األخيـرة وعـدم حتقـيقه مــا يتالءم
مع مـ ــا ميــتلـكه مـن م ـ ــؤهالت فـنـيـ ــة وفـ ــوزه
يـؤمله لاللتـحاق بـالفـرق املتـأهلـة إلى دوري
الـنخبـة وسيـرفع العبـوه شعـار الهجـوم منـذ
بدايـة املباراة امـا فريق األمـانة فـانه سيكمل
احداث املباراة ويعود إلى دوري املظاليم..

الشرطة ومحاولة تعزيز
الصدارة

ويـضيف الـصنـاعـة الـشـرطـة بـتحكـيم حـازم
ح ـسـني وع ــزي ــز ك ــرمي ونـ ــوزاد شفـيق ون ــوزاد
حمه غريب واملشرف عادل القصاب وال تؤثر
ن ـت ــيج ـ ــة امل ـبـ ـ ــاراة عل ـ ــى ت ـ ــرت ـي ــب الف ـ ــرق يف
اجملموعـة السيما بعد اتـضاح الصورة وتأهل
الفرق الثالثة األولى إلى دوري النخبة.
ويالعـب الــصلـيـخ الكـ ــرخ يف ملعـب اجل ــوي ــة
بـقيــادة عبــد الكــاظم حــسن وحــامــد مهــدي
وعالء عـبيـد وسهـيل محمـد واملـشـرف طـارق
احمد.
ومـبـ ــاراة تكـمـيلـي ــة وت ــرضـي ــة خ ــواطـ ــر بع ــد
الـتـ ــأكـ ــد مـن هـب ـ ــوط الف ـ ــريقـني إلـ ــى دوري
الـدرجـة األولـى واملـوسم احلـالي يعـد االسـوأ
يف تـ ــاريخ الـن ــاديـني السـيـمـ ــا لف ــريـق الك ــرخ
الذي لـم يقدم مـا كان مـتوقعـاً منه وهـبوطه
يعد من اكبر مفاجأت املوسم.

الطلبة يواجه آرارات

وتقــام بعــد غــد ثـالث مبــاري ــات حيـث يقــابل
الــطلـب ــة آرارات يف مـلعـب ال ــشعـب بـتـحكـيـم
سـمير شبـيب واحمد خـضير ويـوسف عمران
وصالح حسن واملـشرف نوري عباس لم يقدم
الـ ــطالب يف امل ـب ـ ــاري ـ ــات األخ ـيـ ـ ــرة الع ـ ــروض
الكـرويـة التـي تتنـاسـب مع سمعـتهم املـدويـة
يف مالعـبـنــا احمللـيــة وق ــد يكــون لـتـصــدرهـم

فــرق اجملمـوعــة منـذ األدوار األولــى وضمـان باالثارة والندية يف ديربي كوردستان.
تــأهلـهم إل ــى دوري النـخبــة مـبكــراً سـبب ـاً يف
سيروان يالعب زاخو
تــراخـي الالعـبـني امــا فــريق آرارات الـطــامح ويالعب سيـروان زاخو يف السليمـانية بتحكيم
إلى انهاء مبارياته.
جنـم عـبـ ــود ومحـم ــد عـب ــد م ــسعـ ــود وسلـم ــان
ـادي
ـ
ـ
ـ
ن
ـ
ل
ا
ـاريخ
ـ
ـ
ـ
ت
يف
ـجل
س
بفـ ـ ــوز مع ـنـ ـ ــوي ي ـ ـ
وكنعـان ياور واملشـرف رعد سليـم يطمح مدرب
ويحسب لالعبني واملدرب صباح عبد احلسن س ـي ـ ــروان إل ـ ــى ك ـ ـســب نق ـ ــاط امل ـب ـ ــاراة الــثالث
وادارته ويـتـ ــوقع ان ت ــشه ــد املـبـ ــاراة هج ــومـ ـاً وانتظار نتـيجة مباراة دهـوك واربيل على آحر
طالبي ـاً وتكتالً دفـاعيـاً مـن آرارات واالعتمـاد من اجلمر الن تعثر احدهما يعطي االفضلية
على الهجمات املرتدة السريعة.
لف ــريق سـي ــروان ب ــدخ ــول
ديربي كوردستان
املـن ــاف ـسـ ــة عل ــى امل ــرك ــز
الثالث الذي يؤهله إلى
ويــواجه دهــوك يف ملعـبه أربـيل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــأهــل
ب ــتحـك ـيــم ك ـ ــاظــم عـ ـ ــودة وعلــي
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى دوري
زيـ ــدان وفـ ــرات احـمـ ــد وضـيـ ــاء
النخبة.
جـ ـ ـ ــاس ــم وامل ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرف صـالح
مح ـمـ ـ ــد كـ ـ ــرمي وامل ـبـ ـ ــاراة
واح ـ ـ ــدة مــن اق ـ ـ ــوى واهــم
املـواجهات يف الدور السابع
الن الفــائــز فـيهــا سـيـتــأهل
مبــاشــرة إل ــى دوري النـخبــة
واخل ــاس ــر سـيك ــون يف دوام ــة
القـلق واحل ـس ــاب ــات املـعق ــدة
وبـ ــانـت ـظـ ــار نـتــيجـ ــة مـبـ ــاراة
س ـي ـ ـ ــروان وزاخ ـ ـ ــو وس ـيـع ـمـل
هـادي مـطنـش مـدرب دهـوك
إلـ ــى االســتفـ ــادة مـن املـ ــؤازرة
اجلمــاهيـريــة الكـبيـرة لــرفع
معـنـ ــويـ ــات العـبـيـه وتقـ ــدمي
اق ـ ـصـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــديـه ــم م ــن
امـكـ ــانـ ــات فـنـيـ ــة امـ ــا نـ ــاظـم
شـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــدرب الـلـقـ ـ ـ ــاءات
املصيـرية واملـباريـات الصعـبة
ملع ــرفــته ال ــدقــيقـ ــة مبه ــارات
العبيه ونقاط ضعف اخلصم
وق ـ ــراءته اجلـي ـ ــدة للـمـبـ ــاراة
الـ ـت ــي سـ ـت ـك ـ ـ ـ ــون صـعـ ـب ـ ـ ـ ــة
للـطــرفـني ومهـمــة شــاقــة
يـ ـت ـ ـ ـ ــوقـع لـه ـ ـ ـ ــا ان حتـفـل

رأي

فلـسـطني ونـادي بـوشـر الـعمــاني
ون ـ ـ ــادي عـ ـم ـ ـ ــان االردن ــي ون ـ ـ ــادي
االرثـ ـ ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس االردن ــي وفـ ـ ـ ـ ــريـق
اجلاليات إضافـة لفريق نادي أبو
ظبي ممـثل كرة القـدم االماراتـية
مـستضـيف ومنظم الـبطولـة وقد

قــسمـت الفــرق إلــى مـجمــوعـتني
األولـ ــى ت ـضـم (ف ـ ــريق نـ ــادي أبـ ــو
ظـبـي  -ف ــريق بــوش ــر العـمــانـي -
االرثـ ــوذك ــس االردنـي  -مـنــتخـب
سوريا  -العراق).
ام ــا اجملـم ــوع ــة الـث ــانـي ــة فـتـضـم

منـتخبـات (البحـرين  -فـلسـطني
 لـبنــان  -ن ــادي عم ــان االردني -فـ ـ ــريق اجل ـ ــال ـي ـ ــات) وس ـي ـتـ ـ ــأهل
األولـى والثـاني مـن كل مجمـوعة
للـ ـ ــدور نـ ــصف ال ــنهـ ـ ــائــي ح ـيــث
سـيــتقـ ــابل األول مـن اجملـمـ ــوعـ ــة

األولـ ــى مـع الف ـ ــريق الـثـ ــانـي مـن
اجملـمــوعــة الـثــانـيــة والـثــانـي مـن
اجملـمـ ــوعـ ــة األولـ ــى مع األول مـن
اجملـم ــوع ــة الـث ــانـي ــة ي ــوم األح ــد
املقـبل ( )2 / 26وســيكـ ــون نه ــائـي
البطولة يوم (.)2 / 27

الـــــــــريـــــــــاضـــــــــة اجلـــــــــامـعـــيـــــــــة يف الـعـــــــــراق إىل أيـــن؟
بغداد  /علي حسني ـ عمر محمد

تعتبـر الريـاضة اجلـامعـية احـد الروافـد املهمـة التي تـغذي
الـرياضة ملـا لها من اثر واضح يف تـزويد األنديـة واملنتخبات
الـوطنـية بـالالعبني واملـدربني كـما انهـا املكان الـذي تنصقل
فيه طـاقة الالعـب وافكاره مبـا ينسجـم مع احلياة اجلـديدة
التـي يعيـشهـا يف اجلـامعـة .لـذلك تعـتبـر هـذه احليـاة نقلـة
نـوعيـة يف حيـاة الطالب عـامـة والالعب خـاصـة .كمــا تعتبـر
الــريــاضــة اجلــامـعيــة حــركــة مـضــاف ــة ومتـممــة للــريــاضــة
املدرسيـة حيث تعـمل هاتـان احلركـتان علـى ارشاد وتـوظيف

وطبق االحتاد مجمـوعة من
الـتـعلـيـمـ ــات ادت إلـ ــى طـ ــرد
مجموعة من الالعبني لعدم
التـزامهم بقـوانني اللعـبة
وتـ ـ ــوج ــيه االنـ ـ ــذار إلـ ـ ــى
انديتهم.
وح ـضـ ــر الـب ـطـ ــولـ ــة
صبـاح طـالـب امني
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االحتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
واش ـ ـ ـ ــرف عـل ـ ـ ـ ــى
حتـ ـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـبـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ــة
احلـكم الــدولي
ع ـ ــزي ـ ــز مـ ــظل ـ ــوم
ال ــربـيعــي واحلكـم
مـحم ــد جبــر وايــاد
شالل.
مـ ــن جـ ـ ـ ـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر
يـنظم االحتاد بـطولة
بغــداد لـلمـتق ــدمني يف
ال ـثـ ـ ــانــي مــن ال ـ ــشهـ ـ ــر
املق ــبل يف ق ـ ــاع ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ــع ـ ـ ـ ـ ــب

يف دور احلسم وفض الشراكة

إفتتاح البطولة العربية األوىل النسوية بكرة القدم
بغداد /كرمية كامل
افـتـتحـت امــس األول الـب ـط ــول ــة
الع ـ ــرب ـي ـ ــة األول ـ ــى لـكـ ـ ــرة الق ـ ــدم
ال ـنـ ـ ـس ـ ـ ــوي ـ ـ ــة يف دول ـ ـ ــة االم ـ ـ ــارات
العــربيــة املتحــدة والتـي ينـظمهـا
نـ ـ ـ ــادي أبـ ـ ـ ــو ظـ ـب ــي الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ــي

املغلقة.

الطاقـات الريـاضية مبخـتلف املستـويات العمـرية لكـثير من
األلع ـ ــاب .اال ان ال ـ ــواقـع يق ـ ــول عـكـ ــس ذلـك ح ـيــث تع ـ ــانــي
الـريـاضـة اجلــامعيــة من قلـة الـتمـويل املـادي وسـوء املـرافق
الريـاضيـة ووجود فـراغ كبيـر بني البـطوالت اجلـامعيـة وبني
املسـؤولني عن الـرياضـة إضافـة إلى قـلة الـدورات التـدريبـية
والتحـكيـميــة للمـدربـني وحكـام اجلــامعـة بـالـرغـم من هـذه
الـصعــوبــات فــان القــائـمني واملـشــرفـني والعــاملـني يقــدمــون
بـط ــوالت نـ ــاجحـ ــة عل ــى م ـسـت ــوى ع ــالٍ مـن املـن ــافــس ــة مب ــا
يـتمتعـون به (التـدريبيـني والفنيـني) من إمكـانيـات وطـاقـات

بــاإلضــافــة إلــى احلـب والـتفــانـي يف سـبـيل اجنــاح احلــركــة
الـريــاضيـة علـى مـستـوى اجلـامعـة .هـذا بـاإلضـافـة إلـى ان
الـريـاضـة اجلـامعيـة كـانت يف يـوم من األيـام تتـمتع بقـاعـدة
جـمــاهـيــري ــة واسعــة ومب ـسـتــوى عــالٍ مـن املـنــافــس ــة وبعـمل
مستمـر على مـدار السنـة كاملـة ،فما هـو الداء الـذي اصاب
ريــاضتنـا اجلـامعيـة ومـا هي احللـول التـي ميكن تـوضيفهـا
للـنهوض من جديـد بهذا اجملال من الـرياضة الـعراقية .كل
ذلك دعانا إلى ان نحمل متاعنا الصحفي ونعيش يف اروقة
ال ــري ــاض ــة اجل ــامعـي ــة ونــس ــأل الق ــائـمـني علـيه ــا عـن ه ــذه
األسباب.
فطــرقنـا اوالً بــاب األستــاذ صبــاح محمـود (مـديــر النـشـاط
الـريـاضـي) يف كليـة التـربيـة ابـن الهيـثم حـيث تـكلم واضعـاً
النقاط على احلروف.
اعتقــد ان أسبــاب تخلف الـريـاضـة اجلــامعيـة كـثيـرة ولـكن
ميكـن حصـر أسبـاب رئيـسـة وراء تـدهـور املـستــوى منهـا قلـة
عـدد الـطالب املمــارسني لأللعـاب إضـافـة إلـى حـالـة املالعب
الـسيئـة وعـدم وجـود درس مخـصص للـنشـاط أو حتـى وقت
مخصـص يف الكليـة ملـزاولـة الـنشـاط الـريـاضي إضـافـة إلـى
الفــرق الــواضـح بني الــريــاضــة اجلــامـعيــة والــريــاضــة علــى
مـستـوى األنـديـة وهــذه األسبــاب كمحـصلـة تـؤدي إلـى عـدم
اكتشاف الطاقات الشابة الفنية والتدريبية واالدارية.
*وما هي بنظرك املشاكل التي تؤدي إلى سوء املستوى؟
قلــة احلــوافــز املــاديــة واملـعنــويــة للـطالب وملــدربـي األلعــابوســوء الـتجـهيــزات الــري ــاضيــة واحلــالــة الـسـيئــة لـلمـالعب
إض ــاف ــة إل ــى ت ــأثـي ــر اجل ــانـب االمـنـي يف ال ــوقـت احل ــاض ــر
ويضيف األستاذ صباح قائالً:
يجب ان يكـون يف كل كليـة قـاعـة داخليـة فـريق عمل كـامليوازي عـدد طالب اجلـامعـة فمـثالً ال ميكن ان تكـون الكلـية
حتوي الفاً أو ألفني طـالب ومالك النشاط الـرياضي ثالثة
أو اربعـة اساتـذة فقط .كـذلك عـدم وجود الـية تلـزم الالعب
بـااللتـزام الريـاضي والبـدني وجتـبره عـلى الـلعب يف الكلـية
وعدم وجود سلطة للعمل االداري.
وكان للـسيد وهبي علـوان (مدير النـشاط الريـاضي يف كلية
التربيـة ابن رشد) رأيه يف سـبب عزوف الطالب عـن ممارسة

األنـشطة الـرياضـية حيـث عد الظـرف االمني احـد األسباب
ال ــرئـيــس ــة إض ــاف ــة إل ــى عـمـل اغلـب الــطالب خ ــارج ال ــدوام
الــرسمـي لتــوفيـر املـادة الـتي تـسـاعــدهم علـى االسـتمـرار يف
احلـي ــاة اجل ــامعـي ــة وك ــذلك ع ــدم دعـم الـكلـي ــة أو اجل ــامع ــة
لالعـبني مـاديـاً ولـو بـشكل رمـزي إضـافـة إلـى عـدم الـتنـسيق
بني اوقات الدوام الرسمي والـبطوالت .بعد ذلك اجتهنا إلى
كليـة االعـالم والتقـينـا بــاالستـاذ الــدكتـور عـلي جهـاد مـديـر
النـشاط الـرياضي يف الـكلية وكـان رأيه موازيـاً مع من سبقه
مـن اخملتـصني خـصــوص ـاً يف تــوقيـت البـطــوالت وضــرب لنــا
مثالً عـن بطـولـة الـشطـرجن الـتي أقـيمـت قبل بـدايـة الـدوام
الــرسمـي ثم تـطـرق إلــى وصف املـالعب يف داخل اجلــامعـات
حيـث تنعــدم االرضيــة اجليــدة للمـلعب مـضـاف ـاً اليهـا عـدم
وج ــود مغ ــاسل ومـن ــازع للــطلـب ــة لغ ــرض تـبـ ــديل مالبــسهـم
اجلــامـعيــة الــري ــاضيــة وعــدم تفـهم الـعمــادة لغــرض خــروج
ودخــول الـطـالب اثنــاء احملــاضــرات امــا عـن أسبــاب تـطــويــر
الـريـاضـة اجلــامعيــة فتحـدث الــدكتــور علي جهـاد قـائالً :ان
اهـم أسبــاب دفع وتـطــويــر الــريــاضــة اجلــامـعيــة ه ــو تكــرمي
الـطالب مــاديـ ـاً ومعـنــوي ـاً فــالـتكــرمي امل ــادي ميكـن أن يكــون
عينات مادية أو بشكل مالبـس رياضية مثالً .ومتنى األستاذ
علـي جه ــاد ان يك ــون هـن ــاك مت ــويل م ــادي لغ ــرض صـي ــان ــة
املالعب وشـراء التجـهيزات الـرياضيـة لدفع عجلـة الريـاضة
اجلامعية نحو النجاح.
وعن عـدم تفهم العـمادات لـوضع الطـالب الـذي ميثل فـريق
اجلـامعـة أو الـكليـة حتــدث األستـاذ املـسـاعــد محمـد مهـدي
حول ذلك قـائالً :اعتقد ان عدم تفهم العمادات لهذه األمور
يـؤثـر سلبـاً علـى قـدرة اإلجنـاز وتطـويـر الـريـاضـة اجلـامعيـة
واضـرب مثالً علـى ذلك .لـقد مت رسـوب طالـبني سنـة كامـلة
علم ـاً انهمـا يعـتبـران مـن ابطـال اجلـامعـة وقـد حـصال علـى
املركز األول لفريق كرة القدم.
وخـتاماً ارى اننا وضعنا بعـض النقاط على احلروف وهناك
غيـض مـن فيـض مـن األسبــاب واالقتـراحـات الـتي يـسـلكهـا
أصحاب االختـصاص وهناك كثير من االدلة التي يستندون
إليهـا واالمثلـة التي يبـنون علـيها ومـا نحن اال مـرآة عاكـسة
الراء ذوي االختـصــاص ولـعل اشعـتهــا تـنعكــس عل ــى عيــون
أصحاب القرار.

قرار حمبط
كـان قـرار اال حتـاد ال عـربي ل كـرة ال يـد
امل ف ــا جـئ بـت ــأ جـيل بـط ــو ل ــة األ ن ــد ي ــة
ال عــرب يـة بــال لـع بـة وا لـتي كــان م قـرر ا ً
ا قـ ــا مــت ه ـ ــا ل لـمـ ــدة مـن ( )13 - 8اذار
املقبل حتى اشعار آخر صدمة كبيرة
الهل ا لـي ـ ــد ال عـ ــرا قـيـ ــة ا لـتـي كـ ــا نـت
تـ ـســت عـ ــد ل لـمـ ـشـ ــار كـ ــة يف ا لـب ـطـ ــو لـ ــة
ب ف ـ ــري قـني ا ثـنـني هـمـ ــا ا لـكـ ــرخ ب ــطل
الدوري وار بـيل صاحب املر كـز الثاني
لـل مــو سـم ال ف ــائت ال سـي م ــا ان ادارتي
وف ـ ـ ــرت كـل
ا ل ـ ــن ـ ـ ــاد ي ــني ـك ـ ـ ــا ن ــت ـق ـ ـ ــد ـ
م ـسـت ل ــز م ــات ا مل ـش ــار ك ــة مـن ج ــوا نـب
م ــا لـي ــة و فـنـي ــة وجت هـي ــزات بل و متـت
وف ـ ـ ــدي ا ل ـ ــن ـ ـ ــاد ي ــني
فـعـال ً ت ـ ـ ـسـ ـم ـ ــي ـ ـ ــة ـ
ل لـب طـو لــة التي كـانت تـعت بــر الظ هـور
العربي األول النديت نـا على املستوى
ا لــرس مـي ب عــد ( )17عــا م ـا ً يــوم ا حــرز
فـريق (ال كـرخ) يف عام ( )1989ا ملـركز
ال ثــاني يف بـطـو لـة األ نـد يــة ال عــرب يـة
بتونس ب عـد خسارته ال لـقاء النهائي
بفارق هدف وح يـد امام نفط وهران
ـزائ ـ ـ ــري و نـح ــن نـ ـتـ ـم ــن ـ ـ ــى ان ال
اجل ـ ـ ـ ـ
ـ
ي حـبـط ه ــذا ا لـت ــأ جـيل هـم ــة ال عـبـي
ال ف ـ ــري قـني وان يـ ـسـتـمـ ــر بـ ــاال عـ ــداد
وا لــت هـيـ ــؤ ر غـم ا نـنـ ــا نـع لـم جـيـ ــد ا ً ان
واقع ال لـع ب ــة ال يــوم ال يـشـبه اال مـس
ول كـن ك نـا نـر يــد لل مـشـار كـة ا حلــال يـة
ان تكون نق طـة انطالق جد يـدة لكرة
ال ي ــد ع نــد ن ــا من ا جـل رسم خـطــوات
اي ج ــاب يــة ن حــو ا ملــس تـق بـل وهي ا لـتي
حتـت ــاج أ كـث ــر مـن أي ل عـب ــة مـح لـي ــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ــث ـ ـ ـ ــورة تـ ـ ـصـحـ ـيـح ــيـ ـ ـ ـ ــة يف
ـ
التخطيط واالعداد.

املدى الرياضي

