
AZZAMAN SPORT

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK. Issue 6045 Wednesday 23/5/2018 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6045 االربعاء 7 من رمضان 1439 هـ 23 من أيار (مايو) 2018م

 ÍœUM « Êu d²¹ 5³Žö « d¦ √Ë ¡UMO*« œÒbNð …dO³  W “√

6

d¼œe Ë s ¬ sÞË qł√ s  —UFý X%

عـــلى الـــشـــرطـــة مـــا رفع من مـــعـــنـــويــات
الـالعــبــ وحــظــوظ الـــفــريق في الــعــودة
بالـنتيـجة  والقبـول  بغـيرها  بـعدما رسخ
اســمه في اجلــوالت األخـيــرة الـتي دفــعـته
ـهـمـة ـواقع ا لإلمـام والـتــواجـد في احـد ا
ـــوسـم بـــهــــا مع ان والــــســـعـي إلنـــهــــاء ا

طموحاته اكبر من ذلك  
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 وعاد الشرطـة بتعادل بـطعم اخلسارة من
مـلعب  الـوسط  الـنتـيـجة اخملـيبـة الـثانـية
اضي ة اجلـنوب الدور ا تواليا  بـعد هز
وقبـلهـا التـعادل مع الـبحـري أي انه خسر
سبع نقاط  من ثالث مباريات خارج ملعبه
رحلة احلالية  التي قد تعجل  منذ بداية ا
  بــنـزعه رتـبــة الـوصـافـة  الــتي قـد تـذهب
للـجويـة او النـفط  اذا ما حـسمت  نـتيـجة
مباراتهما  التي تكون قد جرت  امس فقط
التـعادل سـينـقذ االمـور مرة اخـرى  عنـدما
بـدأت تـتــغـيـر بـسـرعـة بـوجه ثـائـر جـسـام
وقـــد يــــزداد الـــطـــ بـــلـه  اذا مـــا خـــســـر
الــوصــافــة الـــتي بــقــيت  مـــتــأرجــحــة في
اجلـوالت االخـيـرة لـوال  تـعـثـر الـبطـل إمام
ــقـابل أضــاف الـوسط نــقـطـة مــيـســان  بـا
مـهــمـة عـنـدمـا حــول تـأخـره الـشـوط األول
بــهـــدف لــهــدفــ الى تــعــادل وهــو في كل
ـبـاراة األحـوال أفــضل من اخلـســارة في ا
الـتي شـهـدت تـسـجـيل سـتـة أهـداف حـيث
سـجل لـلـشـرطـة  عالء عـبـد الـزهـرة هـدف
ومـهــنــد عـلي د 18و 28و 41فـيــمــا سـجل
للـوسط عالء عبـاس هدفـ  ومحـمد قاسم
د  93لــيــفــرض الــتـعــادل عــلى الــضــيـوف
ويـحـرمـهم من االنـتـصـار قـبل ان يـدخـلـهم
ــعـــقـــدة   بـــعــد ــواقـع ا في حـــســـابـــات ا
النـتيجـة  التي فـرط فيهـا الشـرطة واحلكم
يــهم في إطالق صـفــارة الـنــهـايـة  ومــعـهـا
زادت مـعـانــاة الـشـرطـة  الصـطـدامـهـا  في
ـهـام  اخلـارجـيـة الـتي أخـذت تـعـكر أداء ا
االجواء  فـيمـا أضاف األمـانة نـقطـة تدارك

فيها مالحقة األمانة مؤقتا  .

الــراعــيــة   لــلــفــريق  وزيــر الــنــقل  كــاظم
احلمـامي من تـقد أي دعم  اذا لم تـتغـير
اإلدارة احلـالـيـة الـتي  تـصـر  عـلى الـبـقـاء
ولــيـحــدث الـطــوفـان امــام فـشل مــحـاوالت
العـديد من العـاملـ في الشـارع الرياضي
البصـري في إقناع رئـيس النادي  لـلعدول
عن  الــبـقــاء وتـرك اإلدارة  النــقـاذ الــفـريق

صدر  ذاته    والنادي كما قال ا
 على نفس الصعيـد  ناشد  أنصار الفريق
وزيـر الــشـبـاب والـريـاضــة  عـبـد احلـسـ
عــبــطــان حلل اإلدارة  الـــغــيــر مــتــكــامــلــة
وتــشـكــيل إدارة مـؤقــتـة او الــتـوجـه نـحـو

إجراء انتخابات جديدة 
  من جـانـبـه يـرى فـريق احلـسـ في حـال
ـــبـــاراة   أهـــمـــيـــة الـــنـــتـــيـــجــة اجـــراء  ا
وانعـكاسـها عـلى  موقـعه     امام الـشعور
ـخــاطــر الــتـراجـع والـعــمل كــلــمــا امـكن
لـتـفـاديـهـا  لـتدارك االمـور الـتي  تـدنت في
ــشــاكل  اخملـتــلــفـة لــكـنه مـوسم مــثــقل بـا
اليـريـد ان يفـوت فـرصـة الـبقـاء مـا يـجـعله

االعتماد على قدرات عناصره  
  »uM'«Ë  UŽUMB « 

وســيــواجه عــمــاد عــودة فــريــقه الــســابق
ونقـطة انـطالقته التـدريبـية  نـفط اجلنوب
همة تسقط عندها عندما يقود الصناعات 
كل االعـــتـــبــارات  عـــنـــدمــا ســـيـــتـــخــذ كل
ـبـاراة  عـبر اإلجـراءات لـتـحـقـيق أهـداف ا
الــلـعب الــقـوي  حلـو اثــار خـســارة الـنـفط
ولتحـقيق النـتيجـة التي يـكون قد هـيا لها
واستعدلها  الالعب وااللتزام بتوجيهاته
 في مـعـرفـة سـابـقـة  بـاجلـنوب  واحلـديث
عن حتــقـيـق االنـتــصـار   لـتــعـزيــز حـاصل
ــوقع أفـضل الــنـقــاط   لـتــحـقــيق الـتــقـدم 
والدفاع من اجل البقـاء الهدف الذي يعمل
ــــدرب والالعــــبـــ واإلدارة  من  عـــلــــيه ا
الـبـدايـة وتـكـثـيف اجلـهـود الـيـوم  إليـقاف
ــر في مــســلــسـل  تــقـدم اجلــنــوب الــذي 
وضع متوازن ويسعى بكل قوة للدفاع عن
ـهم ـثـمر وا مـكـانه الـسـادس بـعـد الـفـوز ا

عــامـلـي األرض واجلـمــهـور والــعــمل عـلى
مــصــاحلـتــهم   من خـالل إيـقــاف خــطـورة
الـكــهــربــاء و تـقــد مــبــاراة  تــمـنــحه كل
الفوائد واستعادة الـسيطرة على مباريات
األرض  وإشعار األنصار باالطـمئنان  بعد
خـسـارتي النـفط واجلـنـوب وإضـافـة كامل
ـوقع في الوقت الذي العالمـات لتحـس ا
يـسـعى الـكـهـربـاء لـتـحـقـيق الـفـوز الـثـاني
ذهـابـا بـعـد جتـاوز مـحـطـة الـسـماوة  قـبل
ــاضي واالهم عــنـد خــالــد مـحــمـد الــدور ا
ـذكـور بـعـد ـوقع ا صـبـار احلـفــاظ عـلى  ا
ــركـز  اخلــامس قــبل فـتــرة وهـذا فــقـدان ا
يـعـني الـلـعب بـشـعـار  البـديل الـفـوز لـدعم
ـــيـــنـــاء ـــوقـع  وقـــطع الــــطـــريق امــــام ا ا
والــــوسـط من خــــطـــــفه   مع ان الـــــفــــريق
اســتـــمــر مـــتــوازنــا فـي مــبـــاريــاته  داخل
وخــارج الــعـاصــمــة بـعــدمــا تـعــادل الـدور
ـــاضي مع األمــانــة لــكـن جــهــازه الــفــني ا
اليريد اال الـعودة بالـفوز في مهـمة  التبدو
سهلة  وان األمر  اليـخرج من سيطرة اهل
الـعــمــارة  عــلى مــا تــبــقى من مــواجــهـات
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يناء خلوض  ويخشى ان اليحضر فريق ا
 مبـاراته مع مضـيفه فـريق احلسـ  لعدم
اكـتمـال صـفـوفه  كـما تـنـاقـلت ذلك وسائل
ــقـربــ من اإلعـالم  ومـا  اخــبــرنــا احــد ا
الــفـريق واإلدارة  بــسـبب غــيـاب اكــثـر من
ـالـية نـصف الالعبـ امـام  عـودة األزمة ا
رة عـندما بشـكل حاد وغيـر متـوقع  هذه ا
أرغــمت عــدد من الالعــبــ بــتــرك الــفـريق
والــعــودة الى  مـــنــازلــهم فـي الــعــاصــمــة
واحملـافـظات  بـعـدمـا  قام صـاحب الـفـندق
بـإخــراجـهم لـعـدم قــيـام اإلدارة   بـتـسـديـد
ــبـــيت الــتـي تــصل الى اكـــثــر من أجـــور ا
أربــعــ مــلـــيــون ديــنـــار  فــضال عن عــدم
اســتالم مـــســتـــحــقـــاتــهـم  وسط خالفــات
مستمرة ما ب االدارة والهيئة العامة في
الـــوقت الـــذي يـــرفض مـــســـؤول  اجلـــهــة

الــشـرطــة   والـكل يــرى أي تـراجع  يــعـني
ـشـاكـل  الـتي يـسـعى الـيـهـا الـنـفط خـلق ا
تسـلح بقوته الـدفاعيـة األفضل ب الكل ا

واالستمرار القوي واحكم السيطرة  13
عـــلى مــبـــاريــاته مـن دون خــســارة في 18
جـولـة    بــفـضل عـطـاء عـنـاصـره الـواعـدة
الـتي تـقـدم مـسـتويـات مـهـمـة نـالت تـقـدير
ـراقبـ    الـنفط مـؤكـد يتـذكر خـسـارتيه ا
ـاضـي مـا تــسـبب ــوسم ا امــام اجلـويــة ا
بـضـياع الـلـقب لـذي كـان االقـرب له    امام
األدوار الـــست  األخـــيـــرة خـــصــوصـــا في
الــلــقــاء الــثــانـي  الــذي فــتح الــبــاب امــام
اجلـوية  وإحـراز الـلقـب  الذي يـبـحث عنه
النفط  اليـوم  عندما  زاد يحـاصر الشرطة
واجلــويـة والــزوراء   والـدخــول في دائـرة
ــنـافـسـة احلــقـيـقـة والــتـطـلع الى  الـدرع ا
الـذي يـخـطط له عـقل الـفـريق حـسن احـمد
الـذي يكـون قد اعـد الـطريـقـة التي تـناسب
ـهـمـة لاليـقـاع  بـالبـطل فـي فخ اخلـسارة ا
التي يبحث عنها  من فترة  النها   ستعزز
ـــــرور  لـإلمـــــام من دون تـــــوقف طـــــريق ا
ن ويـعـول عـلى   الـقـدرات الـهـجـومـيـة ال
حس  ومـحمـد داود  بعدمـا جنح الفريق
في حتقيق الفوز في   15مباراة والتعادل

وخسارة واحدة إمام الصناعات وله 10
في الوقت الذي فاز اجلوية 13وعليه  35

45وخسر ثالث  وله  7مرة وتعادل  16
وعليه 20
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 ويشـهد ملـعب العـمارة   اول مبـاراة تقام
عـنـد الـسـاعـة  الـعـاشـرة لـيال بـ اصـحب
ـوقع الـثـاني عـشر  30نـقـطة األرض  في ا
والــكــهــربــاء الــســابع   38االول ســيــدخل
ـعـنـويـات مـنـاسـبـة بـعـد الـعـودة ـلـعب  ا
بـالنـقـطة الـتي خطـفـها من  الـبـطل  ويامل
ان تساعـده تلك النـتيجـة في العودة   الى
رحلة يداني الـذي جنح به في ا التفـوق ا
األولى  ويـعـول عـلى هـدافه وسـام مـحسن
وبــقــيــة الالعـبــ  وظــروف الــلـعـب حـيث
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نتيـجة التـعادل التي انـتهت عنـدها مباراة
الــوسـط والــشـــرطــة بـــثالثـــة أهـــداف لــكل
ـرتقب  اليـوم  ب النفط ستشـعل  اللقاء ا
ـلعب الـشعب واجلويـة    الذي سـيـجري 
ـنـافـسـة الـقـويـة الـدولي الــعـاشـرة لـيال وا
ـثيـرة لـلتـقـدم الى مـواقع الشـرطـة التي وا
بـاراة  التي ستـكون حتـت رحمـة نتـيجـة ا
سـيـقـاتـل من اجل الـفـوز  فـيـهـا  الـفـريـقـ
الـلـذيـن  اخـتـلـفت وجـهـتـهـمـا بـعـد  سـمـاع
ـطـلـوب مع نـتـيـجـة الـنـجف   والـتـعـامل  ا
ـتابعـة كبيرة لقاء الـيوم الذي سـيحضى 
من جمـاهيـر  الشـرطة  الـتي مؤكـد ستدعم
الــنــفط والــزوراء االخــر الــذي يــريــدهـا ان
تنتهي بالتعادل  وعشاق اجلوية  لتحقيق
 الــفــوز   في أصــعب اخـتــبــار  لــيـضع أي
ــوقـع الــوصـــيف  الــذي الزال مــنـــهــمـــا  
مــتـواجــدا به الـشــرطـة لــكن يـبــدو التـسـلم

رة    اجلرة هذه ا
نتـظر  وألنهما ـستوى ا ويأمل ان يقدما ا
األفــضـل بــ الــكل  وكالهــمــا  يــســعى
للحد  من خطورة األخر واإلطاحة

به   والــعــمل عــلى حتــقــيق
االنتصار الذي سيكون
 األهم  عــــــنــــــدمــــــا

ــــــــلـــــــــعب يــــــــدخـالن  ا
بـظـروف مـتشـابه  حـيث
ــركــز يــحـــتل اجلــويــة ا
الثالث والـنفط الـرابع بنفس
رصـيـد الـنـقـاط    55الـلـقاء األول
انـتـهى بـالـتـعـادل السـلـبي وسط
أمــال الـصــراع عــلى  الـوصــافـة
وكـالهــمــا يــســيــر بــشــكل فــني
وبخطى ثـابتة وبنـتائج  جيدة
حــــيث اجلــــويـــة  الــــذي  تـــرك
ـــتـــعـــثــرة خـــلـــفه بـــدايـــته  ا
ـباريات ليـتواصل   بتـقد ا
والـسيـطـرة علـيـها مـا مـنحه
الـتقـدم الـسـريع الـذي كادان
يصل للموقع الثاني   الذي
فرط به ثالث مـرات أخـرها
بــســبـب  تــعــادله مع نــفط
مــيــســان  قــبل ان  يــنــهي
ستة عشر مباراة من دون
خـسارة ويـظـهـر في حـالة
هجومية جيدة      45بعد
الـزوراء والشـرطـة وفي دفـاع مـتوازن
وفي خطوط تعمل  بانسجام وروحية
 لـــعب  وتـــشــكل اخلـــطــورة وتـــخــلق
الــفـرص  وارتـفـعـت عـنـدهــمـا احلـالـة
ـشــاركـتـ الــفـنــيـة  بـفــضل نـتــائج ا
األســيـويـة واالنــتـقــال لـنـهــائي غـربي
أسيـا والتـقدم  الـواضح محـليـا  حيث
ستوى ثابت  وبأقل اللعب بتركيـز  و
األخـــطــــاء في ظـل وجـــود اجملــــمــــوعـــة
تكـاملة والبـدالء  التي الينـقصها شيء ا
وفي  عالقــة جــيــدة مع األنــصــار   الـذين
ـنــون الـنــفس في ان تـتــمـكن من جتـاوز
حـاجز الـنـفط  الـصعب   والحـديث  يـعـلوا
على حتـقيق االنـتصار  لـتعـزيز  اآلمال في
الــتــقــدم والــدفــاع عن الــلــقـب  الــذي يـدرك
ــبـــاريــات األخــيــرة هي من شـــنــيــشل ان ا
ـثـيـرة حتـدد  مـصــيـره  بـعـد الـتـطـورات  ا
الــتي رافــقت مـبــاريــات اجلـوالت األخــيـرة
مـنــهـا تــعـادل الــبـطل مع مــيـســان وتـعــثـر

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
نـضويـة حتت لوائه البـالغة وافقـات الرسمـية من االحتـادات الوطنـية ا حدد احتـاد غرب اسيـا لكـرة القدم يـوم الثامن والـعشـرين من الشهـر اجلاري مـوعدا نهـائيا لـتسـلم ا

عددها  11 احتادا وهي االردن واالمارات والبحرين والسعودية وسوريا وعمان وفلسط وقطر والكويت ولبنان واليمن.
ـنضويـة حتت لوائه البـالغ عددها  11احتـادا وطنيا السـتحصال وقال ام سـر احتاد غرب اسـيا خلـيل السالم فـي بيان صـحفي (ان احتاده خـاطب يوم امس االحتادات ا
شاركـة في النسخة التـاسعة التي ستضيـفها البصرة مـبينا ان االحتاد حدد الـثامن والعشرين من الشـهر اجلاري موعدا اخيـرا لتسلم موافقات وافقات الرسـمية حول ا ا

شاركة). ا
قـبل والثاني من الـثامن ولـغاية واشار الـسالم الى ان احتـاد غرب اسـيا حدد مـوعدين القـامة البـطولـة االول من العاشـر ولغـاية الثـاني والعـشرين من شـهر تشـرين الثـاني ا
ـقبل. وتابع ان احتـاد غرب اسيا مـنح االحتادات حريـة اختيار مـوعد البـطولة التـاسعة الـتي ستكون مـحطة اعـداد مهمة لـبطولـة اسيا التي الـعشرين من شـهر كانون االول ا

قبل. تحدة مطلع العام ا ستضيفها دولة االمارات العربية ا
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أقــامت مــديـريــة شـبــاب وريـاضـة
الــديــوانــيــة / شــعــبــة الــتــربــيــة
البدنـية والرياضـة وبالتعاون مع
درسي قسم النـشاط الرياضي وا
لـتربـيـة احملافـظة مـخـيمـاً كـشفـياً
عـلى ضـفــاف نـهـر الـفـرات ضـيف
مـحاضـراتـها الـنـظريـة والـعمـلـية
مــخـيم الـســنـيـة الــدائم بـحـضـور
الـســادة فــيـصـل غـازي الــزبــيـدي

مــديــر قــسم الــنــشــاط الــريــاضي
ــدرسي و ســعــد عــبــد االمــيــر وا
نــــــور مــديـــر شـــبــاب و ريـــاضــة
الديوانية و الكاب حميد مخيف
احملـاضر االسيـوي و جبـار كَاطع
رئـيس مـجلس الـفـرق الشـعبـية و
ســـعـــد طــالـب مــســـؤول شـــعـــبــة
شـاركة تـابعـة و الـتنـسـيق و  ا
ـــــديــــريــــة من مــــديــــري كــــوادر ا
العب والقاعات و نتديات و وا ا

ـعـسـكر ديـريـة . تـناول ا شعـب ا
الكـشفي لـلعـديـد من أمورالـتربـية
الـكـشـفـيـة بـجـديـة كـبيـرة من قـبل
اسـاتذة  شـعبـة التربـية الـكشـفية
لــــقـــــسم الــــنــــشـــــاط الــــريــــاضي
درسي لتربية الديوانية وسط وا
أجــواء ريـاضـيــة شـفــافـة كـان من
بيـنـهم االسـاتذة جـعـفـر موسى و
جــمــال حـــسن و حــيــدر ســلــمــان
ــواد الــتــالــيــة فــيــمــا وشــمــلت ا

يـخص تـأريخ الـتـربـيـة الـكـشـفـيـة
الــتي اخــذت تــتـألـق خالل اآلونـة
االخـيـرة بـعـد رفع احلـضـر عـنـهـا
ـنـظـمـة وعـودتــهـا الى احـضــان ا
الــكــشــفـيــة الــعــربــيــة والــدولــيـة
ومــــــــــراســـــــــيـم رفـع الــــــــــعــــــــــلم
الــعـــراقـــيــوالـــعـــقــد والـــربـــطــات
والــدورات الــكــشــفـــيــة وكــيــفــيــة
اســــتــــخـــدام احلــــبـل والـــعــــصـــا
وتـســخـيــرهـمـا لــصـنـاعــة اعـمـال
الــريـادة الــكــشـفــيــة و مـحــاضـرة
أخـــرى عن الــــرحـــلـــة اخلـــلـــويـــة
وأهـمــيـتـهـا في جتــسـيـد اجلـانب
الـنـظـري للـمـخـيـمات الـكـشـفـية و
فـوائدها لـتنـمية الـقدرات البـدنية
والـذهـنيـة لـدى الـكـشاف وكـيـفـية
االعـتمـاد عـلى النـفس ومحـاضرة
عـن عــمـــلـــيــة نـــصب و تـــقــويض
اخلـيمة و إحـياءااللـعاب التـراثية
ــســابــقــات الــريــاضــيــة وقــال وا
االسـتـاذ ســعـد عـبـد االمـيـر مـديـر
ـعـسـكـر الـشـبـاب والـريـاضـة ان ا
هـو احملـطـة والـركـيـزة األسـاسـية
ـــردودات االيــجــابــيــة في خــلق ا
الـــرائــعـــة والــتـي عــرفـت بــاحلب
والتعاون واالنـسجام التي يهدف
لـهـا اجلـمـيع من اجل بـنـاء عـراق

جديد .

كبديل حيث لعب  1670دقيقة صنع
خاللــهـا هـدفــ وتـلـقى  4بـطــاقـات
صــفـراء ونـسـبــة اسـتـحـواذ % 70.4
وحتـــــصـل عـــــلى افـــــضـل العب في
ـرة واحدة. ولـعب صاحب بـاراة  ا
الرقم(  ( 53كجـنـاح ايسـر في احدى
عـشـر  مبـاراة فـيـما لـعب في مـركز
ـــدافـع االيـــســـر الربع مـــبـــاريـــات ا

ولــــــــــعـب كـالعب
وسـط ايــــــــســـــــر
ـبـاراتـ فـيـمـا
لــــعب كــــمــــدافع
ــــــبـــــاراة ن  ا

واحدة.

قوانـ كثـيرة وقـرارات سريـعة أصـدرتها احلـكومـة للـرياضـة وحتديدا
لـكـرة الـقدم  ,ولـكن ال الـقوانـ تـفـعل وال القـرارات تـنـفذ  ,ال اعـتـقد ان
الــريــاضـة بــصــورة عــامــة في الــعـراق حتــتــاج الى كم هــائل مـن هـذه
ـا ـا هي بـحـاجـة الى الـتـفـعـيل والـتـطـبـيق  الـقـوانـ او الـقـرارات وا
يـخدم بنـاء الريـاضة فـي العراق عـلى اسس والـية مـوضوعـة مسـبقا ال
ان تــصـدر الـقـوانـ والـقـرارات والجتـد لــهـا مـسـاحـة حـتى وان كـانت
شـكـلة االولى في تـراجع ريـاضة ـئـة من الـتطـبـيق وتلك هـي ا واحـد با

البلد وخاصة كرة القدم 
الكـرة العراقـية تعـتمد فـي انتعـاشها وتـطورها من خالل تـطور الدوري
ومـنـافسـاته وقـوة انديـته بالعـبيـها ومـدربـيهـا وهـيئـاتـها االداريـة وحتى
الـبـنى الـتـحـتـيـة لـلـنـادي  ,كل هـذا غـائب عـن االنـديـة خـاصـة تـلك الـتي
الترتبط بوزارة ومثل هذه االندية التي تـعتمد على منحة وزارة الشباب
والريـاضة باتت تـستجـدي الدينـار وان كانت لديـها وزارة داعمـة فانها
ـدراء الـعـام تـعـاني االمـرين االول غـيـاب الثـقـافـة الـريـاضيـة الغـلب ا
والوزراء الـذين يديـرون اغلب الـوزارات التي تـرتبط بـها انـدية ريـاضية
ـديـر الـعـام بالـنـادي النه يـعـده شـأنا وبـذلك يـغـيب اهـتـمـام الوزيـر او ا
كـمالـيا او يـخجـلون عـند اسـتـقبـالهم جنـوم النـادي فيـدفعـون لهم حتت
(باب صـرف ) اسـمه  اجملامـلة ال حتت بـاب الصـرف الرسـمي للـنادي
ولـذلك تراه يـغـيب هذا الـصرف بـعـد شهـر من استـقـبال الـوزير الدارة
الـنـادي او جنـومه  ,واالمــر االخـر غـيـاب الــتـخـطـيط والــبـرمـجـة ووضع
االستراتيجيات للحـفاظ على هيكلية النادي فـتراه دائما مفلسا السيما

عـنـد اخلــسـارة الــتي تـظــهـر فــيـهـا كـل عـيـوب
الــهــيـــئــة االدارة بــرغـم كل الــســـنــوات الــتي
ـقدرات الـنادي ولم تـستطع حتكـمت فيـها 

زري  من انتشاله من واقعه ا
جـلس الوزراء او االمانة ـثلة  احلكومة 
الــعــامـة كــانت قـد قــررت قــبل اشـهــر بـان
يكون هـناك لكل محـاقظة فريق لـكرة القدم
مـتاز لـيمثل احملـافظة يشـارك في الدوري ا

هذا القرار لم يطبق النه يحتاج الى ,
ـاديـة ـســتـلـزمـات ا الـكــثـيـر من ا
والفـنـية وبـالتـالي نـرى لو يـكون
ـان هـنـاك قـانـون يـشـرعه الـبـر
العراقي يـخصص فيه مـيزانية
لــــريــــاضــــة  االنــــديــــة تــــكـــون
بــاشـراف احملــافـظــة بـالــنـســبـة
ـرتـبطـة بوزارة او لالنـدية غـير ا
بـاشـراف الــوزارات الـتي تـرتـبط
بها بعض االنـدية لضمـان دعمها
مــاديـــا دون اعــتـــمــاد ( رحـــمــة )
احملــافظ ومــزاجــيــته في الــصـرف

والدعم 
نــــرى ان اكـــــثــــر من نـــــــــاد اعــــلن
بــــصـــورة غــــيــــر رســـمــــيــــة افالسه
وانسـحب ذلك عـلى نتـائج فـريق كرة
الــقـدم دون ان يــحــرك  الـوزيــر الـذي
ينتـمي الى وزارته النادي سـاكنا واذا
حتـــرك فــان ذلك اليــتـــجــاوز اكــثــر من
ـبــلغ اليـســد عـقـد دعـايـة انــتـخـابــيـة و
العب مــحــتــرف واحـد  ,ايــضـا البــد من
تفعيل قانون انتخـابات االندية الرياضية
وحتـديد مـوعـد انـتخـابـاتـها بـعـد ان باتت
هيـئات غـير شـرعيـة النهـا جتاوزت مـدتها

االصلـية الـتي انتـهت في اذارمن عام 2016
ـصـادقة عـلى اساس انـهـا انتـخـبت وتمت ا
عــلــيـهــا رســمــيـا في اذار   2012وهـذا واجب
ـبـيـة وزارة الــشـبـاب والـريــاضـة والـلـجــنـة اال
اللذان الزاال يـختلـفان بشأن من
يــــــــحـق لـه االشــــــــراف عـــــــــلى
انــــــتــــــخـــــابــــــات االنـــــديــــــة في

العــــــــــراق  .. 
الستم معي ? 
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قدمة تدخل فرق ا
في صراع على
واجهات نقاط ا
القادمة في الدوري
متاز ا
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ـنتخب حصـد مدافع ا
الـــــــوطــــــــنـي ونـــــــادي
اودينـيزي الالعب علي
عدنان على اعلى تقييم
فـي فــريــقـه خالل مــوسم

7.10بنسبة  2018 /2017
بعدما لعب ثـامنية عشر
 مــبــاراة في الـدوري
االيــــــــــطــــــــــالي
خـــــمـــــســــة
مـــــــنـــــــهــــــا

 ÊU e « ≠œ«bGÐ
ــركـزي لــكــرة الـســلـة االثــنـ  اعـلن االحتــاد الــعـراقي ا

توجيه عقوبة الى العب دولي.
وقـال امـ سـر االحتـاد خـالـد جنم  في تـصـريح صـحفي
ان االحتـاد الــعــراقي لــكــرة الــســلــة قــرر تــوجــيه عــقــوبـة

شـاركة مع اي احلـرمان لالعب مـحمـد ام عـبد اخلـالق من ا
دة سنة كاملة. نادي رياضي 

وسـوغ جنم العقوبـة االحتادية بـحق الالعب الى امتناعه عن
ـنتـخب الـوطـني لـكرة الـسـلة فـي معـسـكره االلـتحـاق بـا

الـتـدريبي ومـشـاركـته في بطـولـة الـبحـرين الـدولـية
حسب اللوائح الداخلية لالحتاد.

ومن جــهـة اخـرى قـال جنم  أنَّ حـظـوظ
أســــود الــــرافـــــدين في الـــــتــــأهل
لـلمرحـلة الثـانية من تـصفيات

كأس العالم ال تزال قائمة.
وتـلـعب الـعـراق بـاجملـمـوعـة
الـرابــعـة في الـتــصـفـيـات
ركـز الثالث بـ5 وحتـتل ا
نــقــاط فــيــمــا تــتــصــدر
إيــران اجملـــمــوعــة بـ7
نــــقــــاط وهـــــو نــــفس
رصـيد كـازاخسـتان
(الــثـانــيــة) بـيــنــمـا
تــــــــأتـي قــــــــطــــــــر
ــــؤخــــرة بـ5 بــــا

نقاط.
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قام في مدينة الديوانية عسكر الكشفي ا جانب من ا
النجم علي عدنان


