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ـيـداليـة الـذهبـيـة لـلمـنـتخب حـصد الـالعب العـراقي زكـريـا يحـيى سـلمـان ا
قامـة منـافسـاتها في الوطنـي ضمن منـافسـات اجلولـة االسيويـة للـمبـارزة وا
الـعـاصـمة االردنـيـة عمـان. وجنح سـلـمان في حـصـد ذهـبيـة اسـيا في سالح
الـسـيف الـعـربي بـعـد فوزه عـلى مـنـافـسه األردني فـيـمـا أضـاف زمـيلـه علي
ـبارزة الـسـجاد مـيـداليـة بـرونـزية حلـصـيلـة الـعـراق. يذكـر ان وفـد مـنتـخب ا
غادر صـباح يوم اجلمعة الى العاصمة االردنية عمان للمشاركة في بطولة
اجلولـة االسيوية لـلمبـارزة التي تقام لـلفترة من  18ولـغاية  22من شـهر تموز

اجلاري.
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اهــدى مــدرب نــادي الــديــوانــيــة الــفـوز
ـهم لـفـريـقه عـلى فـريق نادي الـرائع  وا
الـــزوراء بـ 3ـ   2 هـــدف الى جـــمـــهـــور
ـثالي والذي رسم من الـفريق الغـفير وا
خالله الــفـرحــة عـلى شــفـاهـهـم في قـمـة
كـبيرة مفعمـة بالندية واحلماس واالداء
الكروي الرائع من قبل العبي الفريق 
و زاد من جـمــالـيـتـهـا تــسـجـيل خـمـسـة
ـباراة الـتي ضيـفـها مـلعب اهـداف في ا
الــديـوانــيــة ضـمـن مـنــافــسـات اجلــولـة
ــرحــلـة الــثــانــيـة الــثــامـنــة عــشــر من ا
متاز بـكرة القدم ولم لـلدوري العـراقي ا
ـسـؤولـ الـدعـوة الـتي وجـهـة يـلـبـوا ا

ـــبــاراة الـــيـــهم مـن قــبـل االدارة وادار ا
ـؤلف من بـنـجـاح الـطـاقم الـتـحـكـيـمي ا
احلـكام فيـد كر و عبـاس سعد و انور
ــوسـوي اديب و عــلي زغـيــر ومـحــمـد ا
مـشــرفـاً و عـبــد الـعـال خــضـيـر مــقـيـمـاً
لــلـحــكـام .وشــهـدت بــدايــتـهــا سـيــطـرة
واضـحة لفريق الديوانية  حيث سنحت
لالعـبيه فـرص عديـدة واستـغل بعـضها
بـــالــشـــكل الـــصــحـــيح خلـــرج الـــفــريق
الـديواني بحصيـلة كبيرة من االهداف ,
كــان أبــرزهــا في الــدقــيــقـة  6تــســديـدة
لـكـاب الـديـوانيـة عـبد الـله عـبد االمـير
عــلت كـرته الــعـارضــة بـقــلـيـل وشـهـدت
ـهاجم الديـوانية الـدقيقة  7كـرة راسية 

الـشاب احمد عبـد الرزاق علت العارضة
ايــضــاً وصــلـت الــيه من كــرة عــرضــيــة
مــررهـــا له زمــيــله انـــور مــهــدي و كــان
مـهــاجم الـديـوانــيـة احـمــد عـبـد الـرزاق
بـاراة حيث كان قاب الالعـب االفضل با
قــوســ أو أدنى من تــســجــيـل الــهـدف
االول لــفـريـقه  في الــدقـيـقـة  17عــنـدمـا
انــفــرد بــحــارس مــرمى الــزوراء حــيـدر
مــحـــمــد اال ان كـــرته كـــان يــنـــتــظـــرهــا
ناسب  وأهدر زميله كان ا احلـارس با
الشاب مصطفى مؤيد فرصة سهلة على
فـريـقه في الـدقـيـقة  40حـيث لـم يحـسن
الـتعامل مع الكرة بـالشكل الصحيح  و
ـهاجـم الديـوانـية فـرصـة اخـرى خطـرة 
احـــمــــد عــــبـــد الــــرزاق في الــــدقـــيــــقـــة
انـقـذهـا مـدافع الـزوراء عـبـاس قاسم41
رمى . في وهي فـي طريقـها الى داخل ا
ـقـابل شهـدت كرة وحـيـدة خطـرة على ا
مــرمى الــديــوانـيــة من تــســديــدة قــويـة
لالعب مــــحــــمـــد رضــــا في الــــدقـــيــــقـــة
تـصدى لـها حـارس مرمى الـديوانـية43
سالم مــطــلب ولـيــحــولــهـا الى ركــنــيـة
لـينـتهي الـشوط االول بـنتـيجـة التـعادل
الـسـلـبي. الـشـوط الـثـاني ..بـدأ بـضـغط
ديـــواني واضح من خالل نـــقل الــكــرات
الى سـاحة فريق الزوراء لتشهد الدقيقة
تـقــد هـديـة من قـبل حـارس مـرمى 49
الـزوراء حيـدر محـمد الـذي ارتكب خـطأ
في مـسك الـكـرة البـسـيطـة الـتي وصلت
الــيه لـــتــجــد ضـــالــتـــهــا عــنـــد مــهــاجم
الــديــوانــيــة احــمــد عــبــد الــرزاق الــتي
اودعـهــا في مـرمى الـزوراء ولـيـعـلن عن
تـسـجيـل هدف الـتـقدم لـفـريـقه الذي زاد
من حـــــمـــــاســـــة زمالئـه حــــيـث اخــــذوا
بـتطـلعـات آخر  ,ونـتـيجـةً لالعتـراضات

عـلى قـرار احلـكم  ابـعـاد مـدرب فـريق
الـديوانـية رزاق فـرحان في الـدقيـقة 55
لـيــقـود الـفـريق بـدله مــسـاعـده الـكـابـ
حــســام فـــوزي وكــاد العب الــديــوانــيــة
مصطفى مؤيد في الدقيقة  69من زيادة
غـلـة فريـقه من االهداف ال ان كـرته مرت
ــرمى الـزوراء ن  من جــوار الـقــائم اال
ومن هـــجــمـــة مــرتـــدة  اضــاع مـــهــاجم
الـزوراء مهند عبد الرحيم تسجيل هدفاً
لـفـريـقه في الدقـيـقة  , 73سـجل مـهاجم
الــديــوانـيــة الــبــديل فالح عــبــد الــكـر
الــهـدف الــثـاني لــفـريــقه مــسـتــغالً كـرة
وصــلت الـيه مـن زمـيــله عـبــد الـله عــبـد
االمـير ليتعـامل معها بالـشكل الصحيح
مـسـبـبـا احلـرج الـكـبـيـر لـفـريق الـزوراء
الـذي قـام مـدربه بـإجراء عـدة تـغـيـيرات
عـلى تـشكـيلـة الفـريق بـاشراك الالعـب
صــفـاء هــادي و مـهــنـد عــبـد الــرحـيم و
امـيـر صبـاح الـذي شكل خـطـورة كبـيرة
عــــلـى فـــــريق الـــــديــــوانـــــيـــــة من خالل
الـــتـــســـديــدات الـــعـــديـــدة عـــلى مـــرمى
الـديــوانـيـة اال انـهـا لـم حتـقق أهـدافـهـا
ــــنــــشــــودة بـــوجــــود حــــارس مــــرمى ا
الـــديــوانـــيــة سـالم مــطـــلب الي ذاد عن
مـرماه بشكل ملفت للنظر ونتفض فريق
الــزوراء لـتـشــهـد الــدقـيــقـتـ  82و 86
تسجيل هدف لفريق الزوراء كان االول
من تـسـديـدة قـوية و مـن مسـافـة بـعـيدة
لالعب امـيـر صـبـاح و الـثـانـي بـإمـضاء
ـباراة  لم ـهاجم عالء عـباس اال   ان ا ا
تـنته احداثـها حيث شـهدت الدقـيقة 88
طـرد العب الزوراء جنم شـوان حلصوله
عـلى بطاقت صـفراوين لتشهـد الدقيقة
تـسـجيل الـهـدف الثـالث لـفريق 4 + 90
ــهـاجم الــديـوانــيــة بــرأسـيــة جــمـيــلــة 

الـديــوانـيــة فالح عـبـد الــكـر ولــيـعـلن
بـاراة عن نهـايتـها بـفوز بـعدهـا حكـم ا
مـسـتحق لـلديـوانـية الـذي اضاف ثالث
نـقاط جديدة ليصبح رصيدهم 44نقطة
ولــيـــخــرج فـــريق الــزوراء يـــحــمل بــ
طــيـاته احلــزن الــذي سـبــبه جلـمــهـوره
ـؤازرته  بـشـكل كـبـيـر والذي احلـاضـر 
نـتج احجام الكادر الـتدريبي والالعب
عن الــتـصـريـح بـأيـة تــغـريــدة لـوسـائل
ـبـاراة االعالم الــقـائـمـة عــلى تـغـطــيـة ا
واضــاف فـريق الــديـوانــيـة ثالث نــقـاط
ـــركـــز لـــرصــــده الـــذي اصـــبح 44وبــــا
64فــيــمـا جتــمــد رصـيــد الـزوراء بـ 13
ـركــز الـثــالث . مـثل فــريق الـزوراء وبــا
الالعـبون  حيـدر محمد و حـس جويد
عـباس قاسم و احمـد حسن و مصطفى
مـحـمـد و شـجـر شـوان واحـمـد جالل و
مــحــمــد رضــا و عــلي مــحــسن و عــمــر
مـنـصـوري و عالء عـبـاس و مـهـنـد عـبد
الـرحــيم و صـفـاء هـادي وامـيـر صـبـاح
وبـأشراف الكادر التـدريبي حكيم شاكر
ـساعـدة صفـاء عدنـان و حيـدر عبد و 
االمــيــر و عــامــر عــبــد الــوهــاب مــدربـا
ـرمى وعــبـد الــرحـمن رشــيـد حلــراس ا
مــشــرفـاً فــيــمــا مـثـل فـريق الــديــوانــيـة
الالعـبون سالم مطلب و سجاد احمد و
عــلـي نــوري و حـــيــدر مــاجـــد و ســيف
الــدين ظــاهــر و عــلي عــصــام و ســتــار
جـبار و مصطفى مـؤيد و انور مهدي و
احـمد عـبد الـرزاق و علي حـامد و فالح
عـبـد الــكـر احـمـد عـدنـان و كـرار نـور
وبأشراف الكادر التدريبي رزاق فرحان
ـسـاعـدة حـسام فـوزي وحـيـدر كر و
وصـفـاء كـاظم و د. مـاجد عـبـد احلـمـيد

وعلي عاجل مشرفاً .
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بعد حسم لقب
متاز للشرطة ا
نافسة اصبحت ا
على بطولة كأس
العراق للفرق
تبقية ا

كن ان يـطلق لـسمـير كـاظم  شخـصيـا  و
عـليه مـدرب الطـوار  بعـدما حقق ذلك مع
ضي به ـاضي وا وسم ا الـديـوانيـة  في ا
فـي  مــكـــانه ومـــؤكـــد ان ادارة الـــســـمــاوة
ســتـتـعـاقـد مع كـاظـم بـعـد الـذي حتـقق في
مـهـمة خـرجت عن   اهـدافـها الـتي حتـققت
قاييس درب الرابع النـاجح بكل ا بـوقت ا
فـي اجنـــاز شــــخــــصي   واضـح ســـيــــدعم
ــوسم تـــعــامــله فـي تــدريب احــد الـــفــرق ا

هم. القادم وهو ا
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ويــبـحث الـزوراء عن الـثـأر ألقـسى واسـوء
خـسـارة تـعرض لـهـا في الـدوري من اربيل
في  مـلعب فرانـسو حريري بـأربعة أهداف
ــرحــلـة االولى ودع فــيــهــا مع جــمـهــوره ا
بــحـسـرة الـنـتــيـجـة  الـغـيــر مـتـوقـعـة والن
اربــيل  كــان يـعــاني في وقـتــهـا ولم يــأخـذ
الـوقـت الـكـافي في اسـتـعـادة تـوازنه حتت
ـدرب نـاظم شــاكـر مـا اثـار غـضب قــيـادة ا
جـمهـور  الفريق الـذي تواصل مع الـنتائج
اخملــيـبــة  لـيـغــيـر ايـوب اوديــشـو من رايه
ويـتـرك الفـريق الـذي حصل مـعه عـلى لقب
هـمة حكـيم شاكر ـوسم األخيـر ليسـتلم ا ا
الـذي  خـرج بنـتـائج متـبـاينـة في الـبطـولة
األسـيوية التي خرج منها  الزوراء بإرادته
 لـعدم تـعامـله مع فرصـة االنتـقال لدور 16
كـما لم يشهد الفريق حتـسنا في منافسات
ـوقع الثـالث بـعدمـا تـلقى الـدوري  حـيث ا
اكـثـر من خـسـارة بـسـبب أخـطـاء الالعـب
وتـراجع ادائهم  لكـنهم عوضوا  الـنكسات
واخلـيبات في الفـوز على اجلوية الـنتيجة
االفــضل  بـبـطـولـة الــكـاس واالنـتـقـال  الى
نـهــائي الـبـطـولـة   بـانــتـظـار حتـقـيق احـد
ــوسم بـاالعــتـمــاد عـلى إمــكـانـات ألــقـاب ا
الالعــبــ  رغم تــفــاوتـهــا  وخــســارة اخـر
مـواجهات الدوري  مع الديـوانية لكن الكل
سـيكونون عـلى احملك الن احلديث عن لقاء
الـيوم مـختـلف عن جمـيع مبـاريات الـفريق
في مــخـتـلف الـبـطـوالت امـام مـهـمـة إنـقـاذ
ـوسم الـتي   تـعـتـمـد على نـتـيـجـة الـيوم ا
من خـالل تقد الـعمل الـقادر عـلى حتقيق
الـنـتـيـجة  لـدعم حـالـة الالعـبـ  التـقـسـية
ـعنـوية والـفنـية والـدخول بـأفضل حال وا
لـقـاء الكـاس  لـكن يتـوجب اقـنـاع جمـهوره
الـكــبـيـر من اجل مـسـانـدته  في  احلـضـور
ـصـيـرية  الـتي ال ـهـمـة  ا ـطـلـوب امـام ا ا
تـظـهر سـهلـة وتطـلب إعادة تـرتيب  اوراق
تـأثر بخـسارة الديـوانية التي لم الـفريق ا

في مـلعبه وخارجه وهو ال يليق بفريق من
ينـاء  الذي فشل في الـتعامل حتى حـجم ا
مع فــرص االرض  بــعــدمــا افــتـقــد لــلــثــقـة
شاركة التي ينظر ان ينهيها والدفاع عن ا
واقع بـنتـيجـة  ايجـابيـة  امال في التـقدم  
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ويـأمل الـكهـربـاء حادي عـشـر التـرتيب 45
مــواصـلــة نـتـائــجه اجلـيــدة الـتي تــغـيـرت
بــاالجتـاه الــصـحــيح في الــفـتــرة األخـيـرة
وقــام بـإضــافـة  الـنــقـاط من جــولـة ألخـرى
بـفـضل نـتـائج الـفـوز والـتـعـادل بـعـيدا عن
الــســلـــبــيــة وفي وضع جــيــد  وبــات احــد
ـنــافــسـات في ظـل تـغــيـرات افــضل فــرق ا
الــنـتـائج نــحـو اإليـجــاب  والـتـقــدم  بـثـقـة
عـالية  معوضا الـبداية  التي اكلته قبل ان
يـــتـــركــهـــا خـــلف ظـــهــره ويـــلـــعب الـــيــوم
بـطمـوحات الفـوز امال في  حتسـ موقعه
وهـو مـا يبـحث عنه عـبـاس عطـية  لـضرب
اكـثر من عـصفور بـحجر واحـد والعمل من
ـوسم  من خالل دون تـوقف حـتى نـهـايـة ا
احلــــفـــاظ عــــلى مــــعــــنـــويــــات الالعــــبـــ
واسـتقـرارهم واستـعدادهم خلـوض نهائي
بـطـولـة كاس اجلـمـعة الـقـادمـة في الوضع
ـرتـقب ــطـلـوب ألهــمـيـة الــلـقــاء ا الــفـني ا
واحلـــاسم من اجل حتــقـــيق حــلم االجنــاز
االول فـي مــســـيـــرة الـــفـــريق الـــذي يـــقــدم
مـوسمـا استـحق فيه  االهـتمـام من وسائل
اإلعـالم  وبــانـــتـــظـــار ان يــضـــرب ضـــربــة
ـشـاركـات  الـكرويـة وتـتـويـجـها ـوسم وا ا
بـلـقب الـكـاس الـذي سـيـخـوضه في أفـضل
حــــــال  امـــــام الـــــزوراء  فـي وقت ال يـــــرى
الـسـمـاوة من اللـقـاء اال إسـقاط فـرض بـعد
ـشـاركة ضـمـان الـبـقـاء الـهـدف االول  من ا
الـتي تـعذب فـيهـا  مع جـمهـوره بعـد نقـطة
الــــنـــجف  الــــغـــالـــبــــة واالهم في جــــمـــيع
ـباريات وسط احـتفاالت جـمهورهم الذي ا
سـاندهم  في موسم مـعقد لم يـهدا لهم بال
عـنـدمـا  واجه الـفـريق مـهـمـة الـبـقـاء بـشق
وسم اخر األنـفس قبل الـبقـاء  في مكـانه  
بـقـيادة سـمـيـر كاظم الـذي يـنجح لـلـموسم
ــمــتـازة الــثــاني  في إنــقــاذ احــد الــفــرق ا
ــهـــمــة  في بـــعــدمـــا جــازف فـي اســتـالم ا
األمــتـار األخـيــرة  من نـهــايـة الـدوري وفي
وضع مـحير لـلفريق  قبل  تـعاون الالعب
واإلدارة فـي الـتـغـلـب عـلى األمـور في وقت
ضـيق  البل محـير وينـجح الكل في وضعه
ــطــلــوب  وهــو مــا يـحــسب في الــطــريق ا

يـسان اخلـامس عـندمـا ترك الـكـرخ مكـانه 
وتــقــدم  الـوسط مــوقــعـ حــيث  الــسـابع
لــيــتــراجـع األمــانــة  لــلــثــامن  واربــيل من
الـثامن للعاشر  وتـقدم احلدود من العاشر
ـواقـع الـطالب الـى الـثــامن   والــكـهــربــاء 
احلـادي عـشـر لـيـتـراجـعـوا مـوقـعـا. وأكـثر
اخلـاسرين هـنا اجلـنوب مـتراجـعا لـلموقع
الـرابع عـشـر تاركـا مـكانـه للـديـوانيـة أكـثر
ـ بـالـفـوز اجلـيـد عـلى الـزوراء في الـغـا
ـرحـلـة الـثـانـيـة بـعد ثـاني أفـضـل نـتـائج ا
الـفـوز في مسـتهـلهـا عـلى الطالب ومـتوقع
واقع من الـرابع نزوال تـغيرات ان تـشهـد ا
حلـسـاب اجلـولـة األخـيـرة الـتي سـتـنـطـلق
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ـركـز اخلـامس عـشر ويـسـتـقـبل صـاحب  ا
الـنجف  مـتأثـر بنـتائجه الـسلـبيـة األخيرة
وافـتقاده للـتركيز والقـوة التي اظهرها في
ـواقع مهـمة فـتـرة من الدوري تـقدم فـيـها  
قــبل ان يــفـقــد الــسـيــطــرة عـلـى مـبــاريـات
وقع األرض والذهاب  لكنه يطمع اليوم  
ـواجــهـة  نــفط اجلـنــوب  الـذي ســيـخــرج 
اجلــــويـــة  واالمــــر يــــحـــتــــاج الى الــــفـــوز
واحلــصــول عــلى كــامل الــنــقــاط الـتـي قـد
تـنـقـله  أيـضـا الى مـوقع أفـضل  حيث
احلـــدود  الـــذي يـــســـتــقـــبل الـــوسط
ــا الــطالب  الــذين ســيالعــبـون ور
الـهـابط  فـريـق احلـسـ  ومـؤكدان
هـــذه حلــــوافـــز ســـتـــدعم جـــهـــود
الـالعـــبـــ في بــــذل اقـــصى  مـــا
ـوسم بـالـنتـيـجة لـديـهم إلنـهاء ا
ـهـمة واخلـروج مع جمـهورهم ا
فـي  الـفـوز الـتــاسع  في مـوسم
تـأخـر في بـدايته قـبل ان يـعدل
ثــائــر جـســام شيء من االمـور
الـــــتي تـــــعـــــرقـــــلت فـي اخــــر
اجلــوالت  مــا الــزم عــلى تـرك
ـهـمة  الـتي هي خارج رغـبة ا
جــمـهـوره الـذي يــأمل ان تـتـخـذ
ــــــنـــــاســـــبـــــة االدارة اإلجـــــراءات ا
وسم القادم  بوقت مناسب السـتقبال ا
 إلعـادة هيـبة الفـريق  الذي   قدم مـباريات
مـتـبايـنة  وعـانى فـيهـا كثـيـرا  في البـداية
الــتي أثـارت غـضب جـمـهـوره الـذي كـان
وراء اســـتــقـــالــة االدارة  لـــكــنـه حــقق
ـهـمـة ـطــلـوب بـعـدمـا اصـطـدمت ا ا
فـي بـدايـة حــدة من الـتــقـدم  الـذي
ســار بـطــيــئـا  مــا اثـار تــسـاؤالت
األنـصـار عـلى مـسـتـوى اجلوالت
األخـيرة الـتي الزال يبـحث عـنها
الــفـريق عن مـديـر  فـني  لـتـولي
مـهمة  اإلعداد من اجل مشاركة
ـيـناء ـني ا أفـضل. فـي وقت 
الـنـفس في حتقـيق الفـوز قبل
ــعـقـد  قـبل ـوسم  ا تــوديع ا
ان يـحـافظ عـلـى الـبـقـاء بـعد
سـلسـة نتـائج سلـبيـة بسبب
مــشــاكل الــنــادي الـتـي ألـقت
ـــشـــاركــة بـــظـاللــهـــا عـــلـى ا
ـتأخرة  واالهم ان  تـستفيد ا
مــــنـــهـــا اإلدارة فـي ان تـــضع
مـشاكـلهـا جنـبا وتـتجه إلعداد
فـريـق قـادر لـلـدفـاع عن سـمـعـته
ـر بـظــروف  مـعـقـدة وهــو الزال 
مـنـذ مـوسمـ  عـانى مـنهـا الـفريق
جـراء انقسـام االدارة والهيئـة العامة
حــتى جـمـهـوره  مـتــأثـرا بـالـعالقـة مع
إطــــراف اإلدارة  لـــكن عــــلى الـــكـل فـــتح
صــفـحـة جـديـدة ومــهم ان تـتـجه جـهـود
اجلــــمــــيع  من اجـل خـــدمــــة الــــفـــريق
ـا ــطــلــوب و وأعــادته  بــالــشــكـل ا
ـشـاركـة لـلـدفاع يـنـسـجم وأهـمـيـة ا
نتظر ان يعود عن الوان الفريق ا
بـاحلـلـة الـتي يـرضى عـنـها اهل
الــبـصــرة بــعـد الــذي حـصل في
ــشــاركـة والــنــتـائج انــحــسـار ا
اخلـارجة عن رغـبة األنـصار وحان
ــشــاكل الــتي تــأثــر بــهـا الــوقت لــتــدارك ا
لـيـتحـول الى فـريق غيـر قـادر علـى العـطاء
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مـتاز يـبـدو ان األمور هـدأت في السـبـاق ا
بـعــدمـا تـوج لـشـرطـة بـالـلـقب وسط فـرحـة
جــمـهــوره الـســعـيــد بـاإلجنــاز كـمــا حـافظ
اجلـوية على الوصافـة والزوراء  ثالثا  في
وسم بـغض الـنـظـر عمـا تـسـفر حـصـيـلـة ا
مــبــاريــاتــهــا في اجلــولــة األخــيـرة ويــقف
الــنــفط رابــعــا قــد يــتـأثــر بــنــتــيــجــة اخـر
مـبارياته في ظل مالحقـة نفط ميسان  لكن
 الـرباعي لم يـتأثر في نـتائج الـدور ما قبل
االخــــيـــر رغم عــــودة الـــزوراء بــــخـــســـارة
الــديـوانــيـة   بـعــدمـا شــهـد الــدور  عـشـرة
تـــغــيــرات  بــدءا
ـــوقع مـن ا

درب والـالعب امام تـصب  في مصـلحة ا
اهم مـبـاراة سـتـعـيد الـعالقـة  مـا بـ الكل
الى مـجراها الطبيعي وألنه الزوراء البدان
يـــقـــدم الــــنـــهـــائي عـــلـى أفـــضل مـــا يـــرام
ـنــافــسـات   في ان واســتــعـادة دوره فـي ا
يــخـرج بـلــقب  الـكــاس  مع كل الـذي جـرى
جلــمــهــور الــذي  يــتــطــلع الى ان يــتــمــكن
الالعـــبـــ في حتــقـــيق الـــنــتـــيــجـــة الــتي
تـسعـدهم  لكي يـستـعدوا لـالحتـفال  بـلقاء
اجلـمـعـة  والن غـيـر الـفوز قـد يـعـقـد مـهـمة
ـــصــــيـــريـــة إلنــــقـــاذ  مـــاء وجه احلــــسم ا
األبــيض. من جـانـبه يــبـحث اربـبل لـوضع
حـد لسـلسـلة النـتائج اخلـيبـة وكسـر عقدة
ـتالحق فـيـها مـبـاريـات الـذهاب والـفـشل ا
وأخـرهـا خـسـارة  لـقـاء الـوسط  وسـيـكون
امـام مـهـمـة  صعـبـة جـدا  وهـو يـبحث عن
تـكرار الـنـتيـجة حـتى حتت انظـار جمـهور
الزوراء   بعدما جترا عليه في اللقاء االول
لـكن هنا اليوم تـختلف ظروف اللعب  والن
اربـيل فشل كثيرا وبـشكل فاق التصور في
ـرحـلـة احلـالـيـة جـمــيع مـبـاريـات ذهـاب  ا
ومــنح نــقـاطــهــا ألقـرانـه لـكن الــفــوز  عـلى
الــزراء ســيـكــون له طـعـم خـاص  مــا يـدفع
الالعـــبــ لــلــعــمل مــا بــوســعــهم من اجل
رحـلة واالحتفال بها الـعودة بأهم نتائج ا
ـوسم الـذي عانى  مـنه اربيل فـي اختـتام ا
كـثيرا وهو يقدر أهـمية النتيـجة االيجابية
فـي ان يــتـــقــدم  اكـــثــر مـن مــوقع لـــكن هل
ـــقــدور اربــيـل  ان يــحــسـم االمــور الــتي
يتطلع لها بقوة وحماس الزوراء والتحول
ــهـمـة بــثـقــة الى خـوض نــهـائي الــكـاس ا
األكــبــر واالهـم وبــغض  الــنــظــر عن لــقــاء
اجلـمعة الن الزوراء ال يريد ان يخسر  مرة
ثــانــيـة تــوالـيــا   واخـرى مـن  اربـيل حتت

أنظار جمهوره  الذي ال يقبل اال بالفوز.
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مــبـاريــات الـغـد وجتــري يـوم غــد الـثالثـاء
أربع مـــبـــاريـــات وفــيـــهـــا يـــضــيـف فــريق
وسم احلـس عندما يلعب اخر مباريات ا
  والــبـطــولـة بــعـدمــا خـســر مـقــعـده وعـاد
واجهة الطالب الساع ظاليم  لـدوري ا
لـلــنـتـيـجـة االيــجـابـيـة لـتــعـويض نـكـسـتي
مـيـسان واجلـويـة في الـوقت يخـرج الـبطل
ـواجهة الـبحري في الـشرطة الى الـبصرة 
لـقـاء مـتـوقع ان يشـهـد اسـتـقبـال جلـمـهور
الــفــريـق في الــبــصــرة وتــقــد الــتــهــامي
بـالـلـقب امام الـبـحـري الذي يـعـيش إحزان
الـهـبـوط. ويـسـتـقـبل احلـدود الـوسـط لـقاء

يبحث عنه االثن من اجل الفوز وحتس
مـوقعيهمـا فيما يستـقبل الوصيف اجلوية
ــتـــراجع في لـــقــاء الـــوصــيـف اجلــنـــوب ا

صلحة اجلوية. متوقع ان يذهب 
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وكـانت مبـاريات اجلولة  37الـتي اختتمت
اجلـمـعة وشـهـدت تـتويج الـشـرطة بـالـلقب
بـعـد موسم طـويل لم يخـتـلف عن سابـقاته
من حـــيث طــول فــتــرة الــتــنــظــيم الــتي لم
تـشهـدت تغـيرا امـام خيـبة الـكل في موسم
مـعـقـد وصـعب ومكـلف لـلـفـريق الـتي تامل
ـوسم الـقـادم كـمـا ان يـتــغـيـر الـوضع مع ا
ــســابــقــات الــتي يــأمل ان وعــدت جلــنــة ا
حتــقق رغـبـة الــفـريق. وأسـفــرت مـبـاريـات
ـذكـورة عـن تـغـلب نــفط مـيـسـان اجلــولـة ا
عـلى اجلـنـوب بـأربـعـة أهـداف لـهـدفـ في
نـتـيـجـة زادت من هـمـوم الـفـريـق الـبـصري
ــوقع ـــتــراجع كــثـــيــرا فــيـــمــا مــنـــحت ا ا
اخلـامس لألخر وعـزز النفط مـوقعه الرابع
بـالفـوز على فـريق احلس بـهدفـ لواحد
ومـنـحت نـقـطـة الـتـعـادل الـبـقـاء لـلـسـماوة
بـعدما تعـادل مع ضيفه النـجف كما تعادل
الــكــهــربــاء والـصــنــاعــات بــهـدف. وحــقق
ــرحــلـة الــديــوانـيــة نــتــيـجــة األســبـوع وا
وسم بفوزه الكبير على الزوراء الثانية وا
بـثالثة أهداف لهـدف وانهى احلدود امال
البحري ودفعه للدرجة االولى عندما تغلب
عـليه في مواقـعه بهـدف لواحد لـيتواصل
مـع نتـائـجه اجلـيـدة وفي مـوقع مـهم حيث
الـثــامن وجنح الـوسط بـالـفـوز عـلى اربـيل
بــثالثـة أهــداف لـواحـد لــتـســتـمـر مــعـانـاة
اربــيل مع مــبـاريــات الـذهــاب ويـدرك اكـرم
سـلمان تأثير ذلك على موقع الفريق. وقهر
اجلــويـة الـغــر الـطــلـبـة بــهـدفـ دون رد
لـيسـتـمر في الـوصافـة قبل تـراجع الطالب
ــيــنـاء لــلــمــوقع الــثــاني عــشــر وتــعــادل ا
ـ في والــصـنـاعـات بـهـدف وأكــثـر الـغـا
ـذكـور كـان الـشـرطـة بـعـدمـا تغـلب الـدور ا
عـــلى الــكـــرخ وخــرج بـــفــرحــة عـــارمــة مع
جـمـهـوره بـلقـب الدوري واسـتـقالل حـافـلة
مـكشوفـة طاف فيـها عدد من مـناطق بغداد
في اول احـتفالـية من نوعـها علـى مستوى
الـدوري العراقي ومـؤكد سيـكون هذا االمر
تــقــلــيــد قـبـل ان يـنــجح الـالعب عالء عــبـد
الـــزهـــرة في خـــطـف لــقـب هـــداف الــدوري
بـعـدمـا سجل  28هـدفـا وفي أفـضل هـجوم
ودفــــاع ونـــــتــــائج فـــــوز واقل خــــســــارات

وتعادالت.
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سـأحــاول ان احتــدث عن واقع االلــعــاب الـريــاضــيــة الـتي
ــارسـهــا ابـنــاء وطـني بــشـكل عــام في كــتـابــات واعـمـدة
ـا حصل ـقتـرحـات واحللـول  مـتـواصلـة لـوضع االفكـار وا
ويـحـصل فيـها. وسـأبـدأ اوال بالـلـعبـة الشـعـبيـة االولى كرة
الــقــدم ألنـي أحــد العــبــيــهــا الــســابــقــ ومن الــنــاشــطــ

تـابع لـها. هـنا أتسـاءل هل كرة الـقدم بوضع مـقبول? وا
ـسـؤولة وهل تسـيـر باالجتـاه الـصحـيح? ومن هي اجلـهة ا
ـؤسـسات الـرياضـيـة الرسـميـة وشبه عـنـها? ومـا هو دور ا
الـرســمــيــة في ذلك? ابــتـداء اقــول: ان واقع كــرة الــقـدم ال
يــسـيــر بـاالجتـاه الــصـحــيح وخـاصــة في الــعـقـود الــثالثـة
االخــيـــرة! وان الــتـــراجع فـــيـــهــا ســـريع ومـــتــواصل. وان
ـعـنيـة غـير الـسيـاسـات الكـرويـة التـي اعتـمـدتهـا اجلـهات ا
صـحـيـحـة وال دقـيـقـة وال مـنـتـجـة وهـذا مـا يـعـكـسه الـواقع

والنتائج.
اما اجلهة التي تقود اللعبة وتعمل على تطويرها والنهوض
بـهـا فـهي كـمـا هـو مــعـروف االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم
والـــذي اجــده يــعـــاني من ارتـــبــاك وفـــوضى في بـــرامــجه
وســيــاســاتـه وســأثــبت ذلـك من خالل قــراءتي لـــلــمــشــهــد
الكـروي فالـبرنـامج االنتـخابي الـذي وضعه رئـيس االحتاد
لم يطبق ولم يناقش اصال فالبطوالت الكروية مرتبكة وغير
مـتاز الزالت ـستـويات فـالدوري ا متـكامـلة وال تـغطي كل ا
ا يقرب من عشرة أشهر (واحلبل على مبـارياته متواصلة 
اجلـرار) وحتت درجــة حـرارة جتـاوزت الــخـمــسـ مـئـويـة
وهــذا الـعــيب ظل مــتــواصال مــنـذ عــقــد ونـصف! وبــطــولـة
الـدرجـة االولى والـتـأهـيل لـلـمـمـتـازة ومـا حصـل ويحـصل
فيـهـا من مـشـاكل (وعركـات) واضـطـرابـات هي االخرى
تـعـيش اســوء ايـامــهـا. وال مـكــان لـبـطــوالت الـدرجـات
االخـرى الـثـانـيـة والـثـالـثـة. مع غـيـاب كـامل لـبـطوالت
الـفئـات الـعـمـرية الـتي تـعـتبـر نـهـرا جاريـا لـلـمواهب
(والفـلتات الكروية) وان اقيـمت فهي بطوالت جزئية
ال تــشــمل جــمـــيع مــدن ومــحــافــظــات الــوطن امــا
مـنــتـخـبــات الـفـئـات الــعـمـريــة فـاخـتــيـاراتـهـا دون
منـافسات دوري وال مسابقات وبشكل مستعجل
ـيـداني فـي سـاحـات كرة ـشـهـد ا هـذه صـورة ا
الـــقـــدم. امــا واقـع حــال الـــعـــمل الـــتــنـــظـــيــمي
واالداري واالعــدادي فـــهــو االخـــر يــعـــاني من
الـكـثـير ابـتـداء من اللـجـان الـعامـلـة في االحتاد
والـتـي لم تـتـكــامل حـتى الـســاعـة اقـرارهـا وان
تــكـامــلت فال اجـتــمــاعـات وال خــطط وال بـرامج.
وكــذلك ال جنـد اي دور لالحتــادات الـفــرعـيـة في

احملـافظـات بـقضـية اسـمـها كـرة القـدم فال بـطوالت مـحلـية
وال نـشـاطـات او سـبـاقـات تـخص الـلـعـبـة مع غـيـاب احتـاد
ـاليـ فــرعي في الــعــاصــمــة بــغــداد والـتـي تـقــتــرب من ا
السبـعة في سكـانها. ولكـنها (مـبلوعة) حتت مـظلة االحتاد
ركـزي بينما الـواجب الوطني يـتطلب تشـكيل احتاد لكرة ا
الــقــدم في بــغــداد لألشــراف عــلى فــعــالــيــات ونــشــاطــات
الدرجات االولـى والثانية والـثالثة وبـطوالت الفئـات العمرية
ــركــزي! عــلــمــا ان في بــغــداد لــتــســهــيـل عــمل االحتــاد ا
ـهـمـة تـؤكـد عـلى تـوجـيـهـات االحتـاد االسـيـوي الـفـعـالـة وا
تـفــعــيل جلــان الــتـراخــيص والــرؤيــة االســيـويــة لــدورهــمـا
وأثرهمـا الكبيـر في تطوير قاعـدة كرة القدم وبـالتالي تقدم
ستـوى الدولي وهذا ما مستـوى اللعبـة ومنتـخباتهـا على ا
حصل في الـيـابان وكـوريا اجلـنـوبيـة وإيران ودول اخلـليج
والـكـثـيــر من الـبـلــدان االسـيـويـة الــتي بـدأت حتث اخلـطى

لتجاوزنا كرويا.
احبـتي في احتاد كـرة الـقدم مـسؤولـيتـكم شاقـة واحتادكم
ـعني االول لـلـنـهوض بـكـرة القـدم وتـطويـرهـا وهذا ال هـو ا
ــســؤولــيــات (شـــكــلــيــا) وتــوزيع يـــأتي بــالــكالم وتـــوزيع ا
ـشـاركة فـي هذه الـواجـبـات والـسـفـرات ورئـاسـة الـوفـود ا
الـبـطولـة او تـلك! بل باجلـد والـتعب واالسـتـعانـة بـالكـفاءات
واخلـبـرات واخملــتـصـ واالبــتـعــاد عن سـيـاســة االقـصـاء
ن  ( والــتــهــمــيش واالبـــعــاد وتــقــريب (وعــاظ الــسالطــ
وصــلـوا بـغـفــلـة من الـزمن. فـكــرة الـقـدم هي مـســؤولـيـتـكم
االولى شـئـتم ام ابـيــتم وعـلـيـكـم انـعـاشـهـا وتــطـويـرهـا من
خالل اشــــرافـــكم وتــــوجـــيــــهـــكـم وحـــسن
تنـظيـمـكم وتنـفـيذ بـرنـامجـكم الذي
اعـلـنــتم عـنه سـاعـة انـتـخـابـكم.
وتـصفـيـات كاس الـعالم 2022
ـرآة احلقـيـقيـة جلـهودكم هي ا
وعــمـــلــكم وهي عــلى االبــواب.

وان غد لناظره لقريب.
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أكــد رئـيس جلـنـة الـقـرار  140الـصـادر
عـن مجـلس الوزراء لـعام  2019عـصام
ثـامـر إن الـلجـنـة وافـقت وصـادقت على
مـيـزانـيـة االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم
اخلـاصـة بتـضـييف بـطـولة غـرب آسـيا
الـتـاسعـة للـمـنتـخـبات والـبالـغـة ملـيار
و 22مــلـيـون ديـنـار.  وأضـاف ثـامـر إن
هـناك إجـراءات قانـونيـة ورقابـية يجب
إتـباعهـا قبل تسلـيم األموال وان جلنة
الــقــرار وجلـنــة اخلــبـراء مــتــعـاونــتـان
ــوضــوعـة ولــيس مــقــابل الــقــوانــ ا
ذنـبنا إن تبليغـات احتاد الكرة متأخرة
بـشأن تـضييف الـبطـولة في محـافظتي
قـدسة وأربيل ومع ذلك ذلـلنا كـربالء ا
ـعوقـات لـتـخـصـيص هذه الـكـثـيـر من ا
األمـوال من احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـهدف
إجنـاح احلـدث الـقـاري الـذي يـقـام ألول
مـــرة في الــعــراق. وبـــ رئــيس جلــنــة
الـقـرار  140ان هـنـاك حتـفـظـات قـدمـها
عــدد من أعــضــاء الــلــجــنــة جــراء عــدم
ـطلـوبة تـقـد احتاد الـكـرة البـيانـات ا
مـــنه لــتـــنــظـــيم بــطـــولــة غـــرب آســيــا
وتــعــهـدت إمــام الــلــجـنــة بــحــسم هـذه
قبل بعد مناقشة األمـور في االجتماع ا
اإلجـراءات الـقـانـونيـة لـصـرف األموال
فـيــمـا  تـضـيـيف نـائب رئـيس احتـاد
الــكـرة عــلي جــبـار لــيــكـون عــلى درايـة
كــامــلـة بــالــعـمل الــكــبـيــر الــذي تـؤديه
ـنبـثـقة عن الـقرار  ?140وقـد الـلـجان ا
نـاقشت جلنـة اخلبراء بـرئاسة الـدكتور
حـسن عـلي كر بـرنامـج البـطولـة بكل
تـفـاصـيـله مع رئـيس احتـاد الـكـرة عـبد
اخلـالق مسـعود ووفد االحتـاد ووافقوا
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عـلى جميع طلبات احتاد الكرة ورفعوا
الـتـوصـيـة إلى جلـنـة الـقرار  140الـتي
صـادقـت بدورهـا عـلـى هـذه اإلجراءات.
وأوضـح ثـامـر إن احلـكــومـة االحتـاديـة
ووزارة الـشـبـاب والـريـاضـة خـصـصـتا
األمـوال لتـرميم مـلعب فـرانسـو حريري
فـي اربــيـل وعــدد من مـالعب الـــتــدريب
رغم أنـها من مسؤولية إقليم كردستان
غـــيــر إن يــد احلـــكــومــة امـــتــدت لــدعم
ـنشآت الرياضية باعتبار اإلقليم جزء ا
ـركزي مـن الـعراق واالحتـاد الـعـراقـي ا
لــكــرة الــقـدم هــو من يــنــظم الــبــطــولـة
بــرعــايــة وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة
مـشــيـرا إلى إن اإلعـمـال مـتـواصـلـة في
مــلـعب فـرانــسـو حـريــري الـذي لم يـكن
ــبــاريــات عــلـيـه لـكن صــاحلــا إلقــامـة ا

ـلعب بعد احتـاد الكرة هـو من اختار ا
تـــشــكـــيل جلــنـــة هــنــدســـيــة من وزارة
ـــلـــعب الـــشـــبـــاب والـــريـــاضــة زارت ا
وكــشـفـت عن الـنــواقص بــغـيه أعــمـاره
الـية وتـرمـيمه وثـبـتت كل اإلجـراءات ا
لـعب واألمر يـنطـبق أيضا ـتعـلقـة با ا
عـــلى مـــلـــعب كـــربالء الـــدولي ومالعب
الــتـــدريب اذ  تــرمــيم األجــزاء الــتي
حتـتـاج الى صـيـانـة السـيـمـا األرضـية
بــالـتــعــاون مع احلـكــومــة احملـلــيـة في
بالغ قـدسة كما إن ا مـحافظة كربالء ا
ـرصـودة ستـؤمن للـفـنادق والـضيـافة ا
العـب وكل شيء حــتى والـــتــنــقالت وا
نـــؤكــد قـــدرة الــعــراق عـــلى تــضـــيــيف
الــبــطـولــة الـتـي سـتــكـون بــوابــة لـرفع

العب العراقية. احلظر الكلي عن ا

العب العراقية حتتضن مواجهات بطولة غرب آسيا ا
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