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يـنـاء وواجه الزوراء ولـيعـود بـنقـطـة من ا
بـقـوة وخـطف مـنه نـقطـة غـالـيـة بـالـتـعادل
ـهمـة عنـدما معه بـهدف  وحـقق النـتيـجة ا
لعـبه وب جمهـوره بهدف قهر النـجف 
قبل ان يخسر ن من الـطالب بهدف لثالثة
 وتقدم عـلى السمـاوة  بهدفـ لواحد  قبل
ان يتعـادل بهدف مع األمـانة  واخذ يواجه
مـشاكل الـلـعب في مالعب احملـافـظات وفي
ـكان الـذي عـانت مـنه اغـلب الـفـرق ومنح ا
ألصحـاب االرض الكـثيـر من النـقاط عـندما

خسر بهدف من نفط ميسان

 وحــقق فــوزا جـيــدا  عــلى حـســاب الــنـفط
الـقـوي بـاالنــتـصـار عـلـيه  بـهـدفـ لـواحـد
وحقق الفوز ايضا على الصناعات بهدف
 قــبل ان يـتــلـقى خــسـارة اجلــويـة  بــهـدف
ــرحــلــة االولى  وعـاد الــذي ثــار لــتـعــادل ا
بنتيجة مهمة من مـلعب الزبير عندما تقدم
بـهدف عـلى  اجلـنوب  وتـقـدم عـلى  كربالء
بـهـدف  وواجه مـرة اخـرى مـشاكـل  اللـعب
بـاحملـافـظـات عـنـدمـا سـقط بـالـبـصـرة امام
الـبــحــري بــهــدفــ لــواحــد  وعــاد لــســكـة
االنتصارات عندمـا احلق اخلسارة بضيفه
زاخـو  ثم تـعـادل بـدون اهداف مـع احلدود
ومع فـــريق احلــــســـ بـــهــــدف  واخـــتـــتم
ــشــوار بــخــسـارة الــشــرطــة  بــهـدف  في ا
مـوقع جـيـد  فــشـلت فـرق الـنـجف واألمـانـة
وميسان الوصول الـيه  لكن الكهرباء خرج
نـافسات به باسـتحقـاق  ومهم ان تـخرج ا
من الــعـمـل الــتـقــلــيــدي وســيــطــرة الــفـرق
ـــواقع   مـــؤكــد ســـيــكــون ــعـــروفــة عل ا ا
الــكــهــربــاء نــقــطــة اســتــقــطــاب لــعــدد من
عروفـ في ظل حالة االستقرار الالعب ا
الفـني واإلداري  بـعـدما تـعـامل مع الدوري
من خالل خـــلق الـــفـــرص عـــبـــر الـــظـــهــور
الـــواضح   وكـــشف عن قـــدرات عــنـــاصــره
التي قـدمت ما علـيها  كـما تـظهره الـنتائج
ـــوقف  فـي ســلـم الـــتــرتـــيب  والبـــد من وا
االشادة بـجهود االدارة  والـكادر الـتدريبي
والالعــبـ  في مــوسم  نــاجح بـكل مــعـنى

الكلمة

ـوسم لــلـكـرة الــعـراقـيــة في ان ظـهــر بـ ا
ــشـــاركــة في واالخـــر  فــريـق  قــادر عـــلى ا

دوري صعب جدا في جميع تفاصيله
  U¹—U³*« ZzU²½ 

 ونــســتــعــرض نــتــائـج جــمــيع مــبــاريــات
الـكــهـربــاء الــتي اسـتــهــلـهــا بـالــفــوز عـلى
يناء الوسط بهدفـ لواحد والتـعادل مع ا
بهدفـ قبل ان يـتلـقى اخلسارة االولى من
الــزوراء بــعــد غــرض جــيــد والــتــعــادل مع
النجف بهـدف قبل ان يحقق النـتيجة التي
قــهـرا جــمـهــور الـطـالب بـالــتـغــلب عـلــيـهم
بـأربـعـة أهـداف وجنح بـالـفـوز ذهـابـا عـلى
الـســمـاوة بـثالثــة اهـداف لـهــدفـ وتـغـلب
عـلى االمـانة في مـبـاراة غـيـر سهـلـة بـهدف
والتغلب على نفط ميـسان بهدف قبل تلقي
رة من النفط قبل اخلسارة الثانيـة وهذه ا
ان يعود لسكة االنتـصارات عندما فاز على

الصناعات
ــهـــمــة األخــرى  كــمـــا حــقق الــنـــتــيـــجــة ا
بالـتـعادل مع  اجلـويـة وكانه يـعـيد مـا كان
ـــشــاركــة ـــوسم األولى من ا يـــقــدمه في  ا
عنـدمـا كان يـقـهر الـكبـار  وتـلقى اخلـسارة
الـثالـثة مـن نفط اجلـنـوب بالـبـصرة بـهدف
وعاد بتـعادل سلـبي من كربالء  كمـا تعادل
مع البـحـري من دون اهداف  والـتـعادل مع
زاخــو في تــراجع عــنـد مــبــاريـات الــذهـاب
وخسر من احلدود بهدف لـهدف  واستمر
تـراجـع الـنـتـائـج عـنـدمـا  تــعـادل مع فـريق
ـرحلة احلس  من دون اهـداف  واختتم ا
االولى بــتـحـقـيـق االنـتـصـار االهـم  عـنـدمـا
جنح في قـهـر الـشـرطـة بـهـدف  في نـتـيـجة
زادت مـن مــشـــاكل  اهل الـــقــيـــثــارة  الــذي
شـــهــدت نـــتــائــجـه تــراجــعـــا في اجلــوالت
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 وواصل  الفـريق مشواره الـناجح مـنطـلقا
ـرحـلة احلـاسمـة من مـلعب نـفط الوسط با
بـالـنجـف بقـيـادة مـدريه الـثـاني الـذي حدد
مالمح األمور  وطـريقة الـلعب الـتي اثمرت
ـطــلـوب عن مــواصــلـة حتــقــيق الـنــتــائج ا
عندما عاد بتعادل سلبي من اولى مباريات
ذكورة كما خرج بعهدها للبصرة رحلة ا ا

شـاركـة   والـتي شـهـدت حتـس مـشـوار ا
االداء وسط رغــبـة اإلدارة فـي دعم الــفـريق

وتقدمه في حالة انضباط عالية
ـدرب االخـر  خالـد محـمد صـابر  اختـيار ا
الناجح بـعدمـا استمـر مع الفريق  والـسير
بـــاالجتــاه الــصـــحــيح  من خـالل اخــتــيــار
الــتـــشـــكــيل الـــصـــحــيـح ووجــود الـــبــدالء
واسـتـجابـة الالعـبـ لـطريـقـة الـلـعب التي
اثمرت عن النـتائج اجليدة التي تـقدم فيها
سـافـة   واالنتـهاء في الفـريق حـتى قـطع ا
ا حـتى ادارته لم تتوقع ذلك موقع جيـد ر
شاركات من اجل البقاء  بعدما انحسرت ا
ـرة ـشــاركـة اخــتـلــفت هـذه ا لــكن لـهــجـة ا
عندمـا خطف  األنظـار عبر جـهود الالعب
الــتي ارتـــفــعت من جــولــة ألخــرى  وأثــرت
ــتـــابــعـــة اجلــادة  لإلدارة بـــشــدة  وسـط ا
ثـلـة برئـيسـهـا وحرصه عـلى جـمع كلـمة
الـفـريق ومـتابـعـته والـوقف بـشـكل مـبـاشر
عـلى االمـور الــتي جـاءت مـلـبـيـة لـرغـبـتـهـا
ومــتـــوقع كــلـــمــا  جنـــحت االداة  فـــهــنــاك
جنــاحـات مــتـوقع عــنـدمــا يـظــهـر الــتـفـوق
الواضح لفريق السلة   ما يعكس توجهات

االدارة الصائبة
ـبـاريـات  فـرض الـفـريق ألسـلـوبه  خالل  ا
عـندمـا جنح في حتـقـيق الـفـوز االهم  على
الشـرطة  قبل الـتوجه للـمرحـلة الثـانية في
ـدرب االدرة تـألـق واضح قـبل ان يــفـاجــا ا
ـهـمـة   مـن دون ذكـر األسـبـاب في بـتــرك  ا
ظل نتائج  ناجحة وموقع مقبول ومن دون
مـشاكل  ولـألمانـة  خـرج الـرجل بـهدوء من
دون تـصريـحـات ثـقـيلـة قـبل ان يـبـقي على
الـعالقـة مع االدارة  الـتي كـانت مـوفـقـة في
ـدرب الــتـالي  الــذي حـافظ عـلى اخـتــيـار ا
تـوازن الـفريـق الذي لـعب  38مـباراة حـقق
االنــتـــصــار في   15مــرة وهـــو عــدد جــيــد
والـتـعادل   15مـرة وخـسارة  10مـبـاريات
وسجل  39هدفا وعليه 30وجمع  50نقطة
ـوقع اخلـامـس بـعـد فـرق الـعـاصـمـة وفي ا
في  اتـفاق عـلى انـها افـضل مـشاركـة  على
االطالق   قــبل ان يـــرسخ اســمه واالهم ان
حتـــــافظ اإلدارة عـــــلـى الـــــفـــــريق ودعـــــمه
للمـشاركة القـادمة  الن الفـريق يعد مـكسبا

الذي لألسف بـقي  يـسيـر  بعـيدا عن رغـبة
لل الـكل  وعن اطـار الـعمل الـتـقـلـيـدي   وا
الــذي اصــابه   واالهم ان يــتــدارك االحتـاد
االمـــور الــتي حتـــتــاج الـى تــقــد الـــعــمل
نظم بعد فترة طويلـة غاب فيها  التنظيم ا
 رغم  ارتــــفـــاع األصـــوات  مـن اجل   هـــذا
االمــر بـــعــدمـــا واجــهـت الــفـــرق مــخـــاطــر
ـسـتـمـر وسط ـشـاركـة  بـســبب الـتـعـثـر ا ا
مسوغات المعنى لها ولذلك مهم ان نشاهد
وريــا   مـــفــهــومــا وواضح والـــتــعــامل مع
األمور  بـعـيـدا من التـسـويف وان ال جتعل
من  البطولة عمال تقليديا في مثل كل مرة
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ـشـاركة  ونـستـعـرض اليـوم واقع الـفرق  ا
عـنـدمــا نـتـنـاول احـد الــفـرق  الـتي فـرضت
نفسها وقدمت موسما  عبر نتائج واضحة
وفي أفـضـليـة  مـنـذ الـبدايـة  بـعـدمـا  حقق
التقدم من اجلولة األولى ومن خالل ما قام
به علي عـطيـة الذي حتـرك بشـكل جدي مع
االدارة والــــتـــــوقـف  وانــــتـــــداب عـــــدد من
ـؤثـرين  في الـتـفـاعل مع االمور الالعـب ا
واجتازت عدد من االختـبارات التي   ثبتت
اقـدم الـفـريق الــذي جنح في خـلق الـفـرص
وحسن من االداء والنتائج والـتقدم بخطى
وسم  بـعد مشاركا ت ثابتة وكـان ظاهرة ا
صعبة  وكاد ان يخسـر البقاء منها قبل ان
يــظــهــر خــارج الــتــوقــعــات  لــلــفــرق الــتي
واجـهت صـعــوبـات حـقـيـقـة عـنـد مـواجـهـة
الكهرباء  الذي عكس مستويات عالية امام
درب  اجلماهيـرية وبقي متـألقا رغم ترك ا
درب احلالي االول للمـهمة   عـندما جـعل ا
خـالـد مـحمـد صـبـار من االمـور ان تـسـتـمر
وتـسـيــر بـنـجـاح  امــام الـكـشف عن قـدرات
الالعـــبــــ  وبـــقي بــــ احـــد اقـــوى فـــرق
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 ومن ب اهم اسباب جناح الفريق في
ــوسـم االخــيـــر االفـــضل مـــنـــذ صـــعــوده ا
للـممـتازة  2004بعـدما قـدم نـفسه بـأفضل

حال واستمر بطريق النجاحات
ـؤثــر لـلــمـدرب عـلـي عـطــيـة الـذي  الــدور ا
ـوسم قبل استـمـر العـمل مع الفـريق مـنذ ا
األخـــيــر وجنح من تـــغــيــر مالمـح الــفــريق
بــســرعـة بــعـد تــعــزيـز صــفــوفه بـالــوجـوه
الشابة واسـتفاد من فتـرة العمل   وجتاوز
اإلشكـاالت قبل الـوصول الى حتقـيق فريق
شاركة التي متكامل وهو ما انعكس على ا
اســتـمــرت من خـالل دور الالعـبــ وحــالـة
االنـسـجـام الـعــالـيـة الـتي   انـعـكـست عـلى

نتائج الفريق
 وجـود الـالعـبـ الــواعـدين الــذين  ارتـكـز
علـبهـا الفـريق في تصـرف منـاسب من قبل
ـدرب الـذي اسـتـفـاد من جتـربـة عـمـله مع ا
الـقـوة اجلـويــة ومـنـتـخب الـشـبـاب ووضع
يده على مـجمـوعة العبـ التي  سارت في
الـطريق الـصـحـيح عبـر خـطى عـمل  ضمن
برنامج عمل وضعهم امام مهمات واضحة
ــدرب  بــعــدمــا شــكل جنــحــوا فــيــهــا مع ا
الالعبون الـشباب  الـعمود الـفقري لـلفريق
بــعــدمــا ارتــفـــعت ثــقــتــهم من حــيث االداء
وشــهـــدت ظـــهـــور اكــثـــر من اسـم بــفـــضل
االســتـجـابــة  لـتـنــفـيـذ الــواجـبـات الــفـنـيـة

والتي خطفت األنظار من الـبداية بعدما 
 إصالح األمــور بـشـكل  جــيـد  بــعـدمـا الزم

واسم كثيرة الفشل الفريق 
ـستـقرة والتي ـهم إلدارة النادي ا  الدور ا
تمت اعادة انتـخابها بـرئاسة علي االسدي
ـشاركة عـبر قدرات في تام مـستـلزمات ا
ثـلـة بـدفع مـستـحـقـات الالعـب الـوزارة 
من العقـود والرواتب من دون ان ظهور أي
مــشــكــلــة من قــبل الـالعــبــ   وانـعــكــست
الــــعالقــــة بــــ اإلدارة والــــكــــادر الــــفــــني
ـتـمـيزة والالعـبـ عـلى مـشاركـة الـفـريق ا
والــتي اتــســمت بــالـتــصــرف اجلــيـد خالل
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ـكن إطالقا غـلق مـلف مـسابـقـة الدوري ال 
ـــمــتــاز بـــكــرة الــقـــدم   األخــيــرة من دون ا
ـشاكل والـسلـبيات مراجـعة واسـتحـضار ا
التي واجهته والفـرق  التي أثارت شكواها
شاكل  اخملـتلفة التي ـوسم امام  ا  طيلة ا
رافــقت  جـوالتــهـا   وجتــدد نـفس  مــشـاكل
ــواسـم اخملـــتـــلـــفــة مـن دون مـــعـــاجلــات ا
حقيقية  خـصوصا فيما يـتعلق بطول فترة
باريات  مـا انعكس سلبا الدوري وضغط ا
 على  واقع مشاركاتها   امام أجواء اللعب
باريات لشهر   الصعبة  بعدما استمرت  ا
تـمـوز وارغام الـفـرق عـلى الـلـعب  اكـثر من
مـباراة فـي األسبـوع   امـام مالعب اغـلـبـها
غير صاحلة مررتهـا جلنة التراخيص التي
بــقــيت تـتــحــدث وجتـامل  اكــثــر مـا تــعـمل
وأجــواء رمـضــانـيــة وأخـرى حــارة وجـافـة
كـان يــفــتــرض ان تــأخــذ بــنــظــر االعــتــبـار
ــوسم بـشــكل افــضل  فـي الـوقت إلخــراج ا
الــذي تــســتـمــر مــبـاريــات تــصـفــيــات فـرق
تـوقع ان  ينـطلق الدرجـة األولى  لالن   وا
دورهــا الـنــهــائي  في الـعــاشــر من الـشــهـر
ـــقــبل  امــام صــعــود فــريــقــان   لــلــدوري ا
ــمــتــاز وأهــمــيـة ان يــســتــعــدا بــالــشــكل ا

طلوب ا
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 عندمـا نتـحدث عن  مسـار التنـظيم لم نات
بــشيء جـديــد امـام تــراكم األخـطــاء   الـتي
يــتــوجب ان تــأخــذ عـلـى  مـحــمل اجلــد في
رة الـقادمـة وان تـأتي اهتـمامـات االحتاد ا
مــدروســة بــشــكـل عــمــلي ومــهــني من اجل
إجنــــاح الــــدوري   مـــرتــــكــــز كــــرة الــــقـــدم
وتطـورهـا  وان تطـلب  االمـر ان  نتـعلم من
ـاذا وجود جتارب االحتـادات احمللـية واال 
جلــان واحتــاد والــفــرق تــخــضع  وتــواجه
مــشـــاكل مـــالــيـــة وإرهـــاصــات  وضـــغــوط
وتـشارك في بـطـولة  تـفـتـقر لـلـتنـظـيم الذي
يكـون قـد جتاوزهـا االحتـاد من وقت سابق
في ايجـاد موعـد ثابت لالفـتتـاح واالختـتام
ــبـاريــات الـتي يــتـوجب ان تــكـون  بــيـد وا
اجلـمـهـور الــذي لالن يـعـاني من هـذا االمـر
علـى عكس جـمـيع االحتادات احملـلـية  البل
عـلى عكس  مـا كـان يـجري هـنـا في دوريـنا
عندما كان  يصدر كراس متكامل لتعليمات
الـدوري ومواعـيـد مبـاريـات فرق الـدرجـت
األولى  والــثــانــيــة عــلى عــكـس مــا يــجـري
الـــيـــوم رغم   الـــتـــطـــور اإلعالمـي الــهـــائل
ــفـقــودة في االحتـاد وحــركـتـه الـســريـعــة ا
الـــذي  عـــلـــيه ان يـــديــر االمـــور  عـــبــر دور
بـشكل اخـر ولـيس بـالتـقـليـدي الـقاتل و ان
يـقـوم بـاسـتـعـداد واضح يـلبـي  حاجـة  من
طـلوب ان يـخرج كل  لهم عالقـة بالـدوري ا
من مـساره الـتـقـليـدي  الـقـاتل  رغم مـطالب
واحــتــيــاجــات  الــفــرق الـتـي تـأمـل بـدوري
نح متـكـامل   يسـهم في تطـويـر اللـعبـة و
طلـوبة بـعد الذي ـشاركـة  ا الفـرق فرصة ا

حصل
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 وجنــدد الـــدعــوة الى مــشــاركــة  اخلــبــراء
ــيــ واإلعالم والــفـرق  نــفــســهـا واألكــاد
ــنـــاقــشــة مــســار الــدوري   ووضــعه عــلى
ـسـار الــصـحـيح بـعــد جتـارب فـاشـلـة  لم ا
تــنـفع مـعــهـا طـريـقــة الـتـنـظــيم سـواء عـلى
مستوى اجملموعت والنخبة والعام وكلها
لم تـلـبي  حـاجـة اجلـمـهـور والـفـرق عـنـدما
ـبـاريـات الـى   تـوقـيـتـات يـســتـمـر إقـامــة ا
راقـب بـعيـدة بعـدمـا كسـفت كل الـفـرق وا
وسم األخير بل قبله عن  استيائهم لـيس ا
  ولعدة مواسم  والبـد ان يتحسن الـتنظيم
وال عذر بعد  امـام متاعب الـفرق التي تأمل
بــإقــامـة دوري مــتـكــامل   كــبــقـيــة دوريـات
ـنـطـقـة احملـيـطة بـنـا عـلى األقل   من دون ا
الـــذهـــاب الى األوربـــيـــة الــتـي تــتـــابع  من
الشـارع الريـاضي احمللي  اكـثر من دوريـنا
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ـباراة العـراق الودية يوم  4 آب نـتخب الفلـسطيـني األول لكرة الـقدم جتمـعه احمللي الرابع علـى ملعب الشـهيد فـيصل احلسـيني بالـرام استعدادًا  أنهى ا
قبل. ا

ـنتخب الفلـسطيني للتـجمع اليوم األحد بـعد انتهاء اجلـولة الثانيـة من بطولة كأس أبو عـمار ألندية احملتـرف بالضفـة الغربية. وصرح قرر أن يعود ا ومن ا
نـتخب بدأ استـعداداته لكـأس آسيا التي سـتقام مبـارياتها في اإلمـارات مطلع عام 2019 نـتخب الوطـني الفلسـطيني لكـرة القدم أن ا جبر جبـارين مدير ا
نتخب جتمعه مرة ثانية اعتباراً من ران يومياً على ملعب فيصل احلـسيني بالرام بينما سيستـأنف ا منذ بداية هذا الشهر. وأضاف: الفريق كان يـخضع 
غربي في قـبل على أن يستـمر هذا التـجمع حتى مبـاراة العراق وأكد جـبارين مشاركـة تامر صيـام وأحمد ماهـر العبا نادي حـسنية أكـادير ا يوم األحد ا

قبل. لقاء العراق ا
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احـتـفـلت اجلـمـاهيـر الـريـاضـية في
مـــحــافــظــة الــديــوانــيــة ( االتــراس
والـرابـطة ) بـتـواجـد فريق  نـاديـها
االم الـديـوانـيـة ضـمن فـرق الـدوري
ـوسم آخـر بـعـد ـمـتـاز  الــعـراقي ا
ــبـــاراة االخـــيـــرة الــتي انــتـــهـــاء ا
جـمـعــتـهم بـفـريق زاخــو وضـيـفـهـا
ــــبي  وانـــتـــهت مــــلـــعب عـــفك االو
نتـيجتـها بالـتعادل االيـجابي هدف
لــكل مــنــهــمـا ,ولــيــســجل حــضـوراً
مـشـرفـاً في الـلـقـاءات الـتي جـمـعته
بالفـرق اجلماهيريـة منها من خالل
مـتازة الـصعب اجـتيـازه امتحـان ا
بــجـدارة فــائـقــة مـواجـهً جـمــلـةً من
ـالـيـة الـصـعـاب الـكــبـيـرة خـاصـةً ا
منها اال ان اصرار الالعب وحبهم
الـكبـيـر لـكـرة مـحافـظـتـهم صـاحـبة
الــتــاريخ الــريـاضـي الـعــريق خــلق
منهم خـلية نحل تفـانوا من خاللها
ـثالي , لـتـحـقـيق حـلم جـمـهـورهم ا
ـــوسم ونـــحن عـــلى اعـــتـــاب بــدء ا
الـكــروي اجلـديـد ( 2018ـ (2019يـجب
عـــلى ادارة الـــنـــادي الـــشـــبـــابـــيـــة
اجملـــتـــهـــدة ومــــحـــبي الـــنـــادي أن
يــبــكــروا بــالـتــحــضــيــرات لألعـداد
ــوذجـي فــعــال مــســتـــفــيــدين من
ــــوسم الــــكـــروي دروس و عــــبــــر ا
السابق لترجمته الى واقع ملموس

يسخر خلدمته وليكون رقماً صعباً
خالل مشـاركته اجلديـدة بعد وضع
الـــنـــقـــاط عـــلى االحـــرف. (الـــزمــان
الـــريــاضـي) من خالل مـــرافــقـــتــهــا
ـسـيـرة الـفريـق خالل رحلـته خالل
ـوسم السـابق شـخـصت جمل من ا
كن لذوي الشأن الديواني االمور 
االستفـادة منهـا كورقة عـمل تسخر

الحقاً ومنها:
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ـــشــاكـل احملــلـــيـــة جــانـــبــاً ـ ركن ا
والــبــحث عـن كل من يــقــدم خــدمــةً

تصب في مصلحة النادي
ـ جــنى فـريق الـديــوانـيـة من (العب
غيور وكـادر تدريبي مـتطلع وادارة
شـبـابـيـة مـجتـهـدة) ثـمـار جـهودهم
مـتاز لـلبـقاء في الـدوري العـراقي ا
مــتــحـديـن الـصــعــاب اجلــمــة الـتي
واجـــهـــتـــهم خالل رحـــلـــة الــفـــريق

اراثونية. ا
ادي من ـعـنـوي وا ـ غـيـاب الدعم ا
ـسـؤول في احملـافـظـة لدعم قـبل ا
الـفـريق الــذي رفع شـعــار الـتـحـدي

والوفاء لكرة الديوانية.

ـ قــدمت الــهــيـئــة االداريــة لــلــنـادي
شكـرها وتـقديرهـا للـذين وقفوا مع
الـــفــــريق من جــــمـــهــــور والعـــبـــ

واالعالمي وداعمي الفريق مادياً.
ـ شـــــكــــــرت ادارة الــــــنـــــادي وزارة
الـــشـــبـــاب والـــريــاضـــة بـــشـــخص
وزيـــرهــا االســـتــاذ عــبـــد احلــســ
ـوسـوي عـبــطـان والـســيـد طــالب ا

تواصل للنادي. على دعمها ا
ـ قـــدمـت ادارة الـــنــــادي شـــكــــرهـــا
للكوادر التـدريبة التي اشرفت على
تــدريب الـــفــريق خــاصــةً الــكــبــاتن

الـدولي ســمـيـر كـاظم وفالح حـسن
ــهــمـة وكـر ســهــيل لــتــقــبــلــهم ا

التدريبة في أصعب الظروف.
ـبكر ـ عـلى ادارة النـادي التـفكـير ا
ــوسم واالســـتــفـــادة من اخــطـــاء ا
احلــالي كـورقـة عــمل تـسـخـر خالل
قبل في الرحلة اجلديـدة للموسم ا

متاز. الدوري العراقي ا
ـبـكر في اكـمـال نواقص ـ الـتـفكـر ا
ملعب النادي خاصـة بعد اللمسات
الــطـيــبــة من قـبـل وزار ة الـشــبـاب
والـــــريــــاضـــــة واكـــــمــــال  % 90من

نـــواقـــصه وذلك لـــبـــعــد وخـــطــورة
طــريق مــلــعب عــفك عـن احملــافــظـة
وعـدم استـغالله في تـدريب الـفريق
السـيـمـا مـبـالغ دخـول اجلـمـهـور لم

تستغل ولم تعود بالنفع للنادي.
ـ عــلـى ادارة الــنــادي الـــتي يــحــدو
ركــابــهـــا االســتــاذ حــمـــيــد نــعــمــة
احلـمداني رئـيس الـهيـئة االداري ة
ـسانـدة االعـضاء حـيدر لـلنـادي و
جـابـر ومــثـنى عـبــد الـرزاق وكـاظم
حـسـ وسـتـار راجي وعـلي عـاجل
وحـسـ كـر ان جتـتـهـد وتـسـجل
حضورا مستمرا حتضيراً للموسم
ـــقــبل خــاصــة بـــعــد جنــاحــاتــهم ا
وسم احلالي الصعبة جداً همة ا
خـــاصــــةً بـــعـــد واعــــدوا اجلـــمـــيع
بتسمية الـلجان االخرى في النادي
حتت شــــعــــار الــــيــــد الــــواحـــدة ال

تصفق.
ـ االســتـفــادة من العــبي احملــافــظـة
ـــتـــواجـــدين في انـــديـــة الـــدرجــة ا
االولـى واالنـــــــديـــــــة الـــــــتـي ودعت

متاز. الدوري ا
ـال االزم لـغـرض تـوفـيـر ـ تـهـيـئـة ا
ستلزمات الضرورية ومنها جلب ا

متاز. ستوى ا العب 
ثالي ـ عرف عن جـمهور الـفريق بـا
لـذا نـنـاشـده على ان يـحـتـفظ بـهذه
الـصـورة اجلـمـيلـة وان يـكـون خـير

عون في حله وترحاله.
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 كشف االحتـاد العـراقي لكـرة القدم
عن أرقـام مهـولـة لـعـمـلـيـة الـتـزوير
الــتي تـــمــارســـهـــا بــعض األنـــديــة

سابقة الفئات العمرية.
وقــال الـنـائب االول لــرئـيس احتـاد
الـكـرة شـرار حـيـدر في بـيان إلعالم
االحتـاد ان "الـلــجـنـة الـتي شــكـلـهـا
االحتــاد لـــكــشف حـــاالت الــتــزويــر
تـوصــلت الى ارقـام مـخــيـفـة فــيـمـا
يـــخـص الــتـــزويـــر الـــذي تــمـــارسه

بعض االندية عن اصرار وتعمد".
واضـاف ان "الـلـجـنـة كـشـفت فـيـمـا
يـخص بـعض انـديـة بـغـداد حـضرا
لــدوريــات الـــشــبــاب والـــنــاشــئــ

والـــشـــبـــاب ارقـــامـــا من الـــصـــعب
تصورها" مبيـنا ان "اللجنة كشفت
حـاالت تــزويـر لـ  135هـويــة أحـوال
مدنية و 45بطاقـة موحدة و 35حالة
لالعب يلعبون بأسماء أشقائهم".
وأشـــــــار شــــــرار الـى ان "االحتــــــاد
ــســتــمــســكــات ســيــرسل جــمــيع ا
ـزورة التي بـحـوزته الى اجلـهات ا
اخملـتــصـة بــغـيــة اتـخــاذ الـقـرارات

ناسبة". ا
وتــابع ان "األنـديـة حتــاول تـأخـيـر
كـــشــوفــات االنــديـــة مــتــوقــعــ ان
االحتــاد قـد يــتــوانى عـن خـطــواته
الــتي  اتـــخــذهـــا فـــيــمـــا يــخص

التزوير" .
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يـة عن اقتـراب االحتاد الـكامـيروني لـكرة الـقدم تنـاقلت وسـائل االعالم العـا
ـدرب الـسـويـدي سـفـ غوران اريـكـسـون لـتـدريب مـنـتخب من الـتعـاقـد مع ا
ـقبـلـة. وذكـر مـوقع هـيـئـة اإلذاعـة الـبـريـطـانـيـة بـالـلـغة االسـود خالل الـفـتـرة ا
درب السـويدي سـف غوران اريـكسون يـقتـرب من االتفاق االنكلـيزيـة" ان "ا

نتخب الوطني". مع االحتاد الكاميروني لكرة القدم لتدريب ا
واضاف ان "اريـكـسـون وضع اسـتـراتـيجـيـته لالحتـاد الـكـامـيروني مـع وكيل
اعـمـاله ديـفـ مـوروم في يـاونـدي" مـبـيـنـاً ان "االحتـاد الكـامـيـروني سـيـعـلن
رسمياً عن الصفـقة خالل ساعات". وكان االحتاد الـعراقي قد توصل التفاق

قبل. مع اريكسون من اجل تدريب الوطني في كاس اسيا العام ا

فريق الديوانية
يصمد في

متاز للسنة ا
الثانية على
التوالي

انـي بكـرة الـقـدم مـرور الـكرام حـيـنـمـا وجد ـنـتـخب اال لم تمـر ازمـة ا
ضي بـعيدا لـلدور التالي ابطـال العالم أنـفسهم خـائب عـاجزين عن ا
فـاكـتفـوا بـخـيبـة االمل جـراء خسـارتـهم امام مـنـتخب كـوريـا اجلنـوبـية
وتــقـهـقـرهم امـام مـنــتـخـبـات مـجـمـوعــتـهم لـيـجـدوا أنـفــسـهم مـتـذيـلـ
ـذلة ألبطـال العالم رارة الـناجتـة عن اخلسارة ا اجملمـوعة فبـقت تلك ا
بـحاجة مـنطـقيـة لكبـش فداء فتم اخـتيـار الالعب مسـعود اوزيل لـيكون

ة.. بهذا الدور بعد اجنالء غبار الهز
اوزيل الذي تـصدر مـشهـد االخبار عـائمـا فوق اخبـار االنتـقاالت التي
كن ان تـكون مادة دسـمة خملـتلف وسائل االعالم الـتي تتـابع الشأن
الرياضي فتفجـرت االزمة اخلاصة به لتكشف عن كـواليس العنصرية
ـاني الـتـي بـاتت ســمــة االزمــة اخلـاصــة بــالالعب الــتـركي االصـل اال
ـونديـال دون ان تطال ـستـواه في مبـاريات ا اجلـنسـية الذي لـم يكن 
ـسؤول االول واالخـير عن تـشـكيـلة درب كـونه ا االنـتقـادات كـالعـادة ا

نتخب.. ا
ـبــاشـرة عن وبــالـرغم من ان اوزيـل اشـار تــمـامــا لـعــدم مـســؤولـيــته ا
نـتخب ال يعـتمد ـاكينـات كون ا النـتائج اخملـيبة الـتي حققـها منـتخب ا
بشـكل رئيـسي عليه  مـضيـفا بان االزمـة تفجـرت حيـنما الـتقط صورة
مـع  الرئـيس الـتـركي اردوغـان مـعـلـقـا عـلـيـهـا بانـه مع رئـيسه دون ان
نـتخب ومـثله في ـانيـا كونه يـرتدي فـانيلـة ا يـؤكد انه اصـبح مواطـنا ا
مـحـافل عديـدة واحـرز معه بـطولـة كـاس العـالم  الـسابـقـة  لكن رائـحة
العـنصـرية التي اطـلقـها اوزيل وجدت من يـشجـعها من الـطرف االخر
ثال بـاجلانب الـتركي حـيث وجد اوزيل تـرحيبـا من اطراف مـسؤولة
في احلـكومة  الـتركـية لتـاييـده فيمـا بدت الـواقعيـة لسـان حال اجلانب
ـذكور لـيـس سـوى ابـعادا ـاني الـذي وجـد ان مـا فـاه به الالعـب  ا اال
لـلـشــبـهـات عـمــا قـدمه من مـسـتــوى مـتـذبـذب ال يــسـاوي مـا قـدمه من
نـتـخب ـانـيـا حـيـنـمـا يـفـوز ا مـسـتـويـات حـيث قـال اوزيل بـانه يـكـون ا
نتخب وهذه االزدواجية تعبر عن نظرة ويكون مهاجرا حينما يخسر ا
البـلد لالعبي مـنتخبـاتهم الذين يـنحدرون من خـلفيـات متعددة دون ان
تشكل تلك االحترافية نـوعا متباينا من النظـرات مثلما ظهر عليه االمر

في حالة الالعب اوزيل ..
ـان ومن شـدة واقـعـيـتـهم ادركـوا ان ولـوجـهـة نـظـر شـخـصـيـة فـان اال
ن خاضوا منافسات البطولة وابتعدوا تماما تقهقر مستوى العبيهم 
عن مـسـتـوى االنـسـجـام والـتـرابط في حتـقـيق نـتـيـجـة تـذكـر مع عـجـز
ـدرب يـواكـيم لـوف من ايجـاد بـدائل وحـلـول واقعـيـة في تـنـشيط خط ا
ـنـتـخب الــهـجـوم او تـدعـيم خط الـوسط خـصـوصـا وان اغـلب العـبي ا
ـاني تـرتكـز عـلى نـادي او ثالثـة من انـدية الـبـنود سـلـيغـا ويـحظى اال
نادي بايرن ميونخ بالنصب االكبـر من هذه التشكيلة بعد ان حاز هذا
اني لسنوات سابقة دون ان يجد النادي على سلسلة القاء الدوري اال
ـزاحمته او تشكيل خطـورة على مشواره دون التعثر منافسا جديرا 
ـاني بـهذا ـنتـخب اال او الـوقـوع بـهزائم فـهـذا هـو السـبب في ظـهـور ا
الـشكل وهذا ا يـنطـبق على عـدم ابتـعاد الـنادي الـبافـاري في مشواره
ضمن دوري ابـطال اوربا حلـواجز الوصـول للـمباراة الـنهائـية كونه ال
نـافسـة احلقـيقـية من خـصومه فـسابـقا او عـلى اقل تقـدير يـجد تـلك ا
ه بـروسيـا دورتمـوند وجـد هذا الـفريق مـنافـسة مـلحـوظة من قـبل غر
الـذي سرعـان ما تـقـهقـر حيـنمـا تخـلى عن مـدربه يورغـان كلـوب الذي
ـباراة وجد فـرصـته سـانـحـة بـقيـادة فـريـقه االنـكـلـيزي لـيـفـربـول الى ا
النـهائيـة منافـسا حلامل الـلقب ريال مـدريد والذي رجـحت كفته لـلفوز
باريـات النهـائية ببـطولة دوري ابـطال اوربا عـامل اخلبرة  في حـسم ا
ـهـمـة عـلى صـعـيد فـضال عن ان لـيفـربـول حـقق الـكـثـيـر من الـنتـائج ا
الـدوري االنـكـلـيـزي كـما في هـذا اجلـانب بـرز فـريق اليـبـزيغ كـمـنافس
حـقـيـقي لـلـحـد من تـكـرار مـسـلـسل اسـتـحـواذ الـنـادي الـبافـاري عـلى
ـاني لـكن عامل اخلـبـرة  حـسم الدور لـصـالح فريق الـقاب الـدوري اال
وسم ـر بـأوقـات صـعـبـة في هـذا ا بـايـرن مـيـنـونخ الـذي وجـد نفـسه 

جتاوزها باالستفادة من خبرة مدربه هانيكس ..
نتـخب الفرنسي ب التـعددية والتـنوع الذي حقق االهم في مـصاف ا
بـتشـكـيلـة فيـها الـعـدد االقل من ابنـاء فرنـسـا احلقـيقـي
وب رائـحة الـعنصـرية الـتي اثارتـها ازمة اوزيل في
اني تـبـقى كـرة القـدم لـيست نـتـخب اال صـفـوف ا
لـعب فحـسب لكـنهـا ايضا مجـرد لعـبة تـدار في ا
جتد اثـارة متـقابـلة مع ما تـثيـره صفـحات وسائل

ونديال.. االعالم حول كواليس ما بعد ا
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