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الفريق ان يتمـكن الالعب في كتابة
هـمة اجنـاز بواحـدة من البـطـوالت ا
وان يعـكس نفـسه احد أفـضل الفرق
األســيــويــة  ويـــجب عــلى الالعــبــ
مواجهـة فرق حتضى بـاهتمام وهي
مـتمـرسة في هـذه البـطولـة عبـر عدة
مشاركات تـأخر عنهـا الشرطة  وعاد
بعد احلصـول على لقب الدوري وان
يــكـــون عــلى مـــســتــوى احلــدث وان
يــكــون مــنــافــســا واضــحــا  ويــعــلن
الالعبـ ان لديهم مـسؤوليـة الدفاع
عن  سـمعـة الفـريق التي تـأخرت في
ــلك ومــشــاركــات ســابــقـة بــطــولــة ا
ــثـــلــة  وكــذلك عن ســمــعــة الــكــرة
الـعراقـيـة والالعبـ عن  مـشاركـتهم

الشخصية.
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في ان يــكــون الـفــريـق  حتت أنــظـار
األنـديـة األسـيـويـة  واحلـصـول عـلى
فـــرصــة االحــتــراف الـــتي تــوازيــهــا
مـــهـــمـــة تـــقــد أفـــضـل أداء ألنـــهــا
ســتـكــون الــطــريق نـحــو االحــتـراف
احلـقــيـقي ولـيس في نـادي الـشـرطـة
الـذي تذكـر قبل الـبطـولة بـأسبـوع
بــأنـه مــحــتــاج لالعــبــ مــحــتــرفـ
والحــظـوا كـيف يــعـمل بـطل الـدوري
واكــبـر األنـديـة من حــيث اإلمـكـانـات
ـالـيــة لـكــنه الزال في عـمل مــتـأخـر ا
واليـريـد ان  يدخـل سبـاق الـتـطور و
ليس في  فهم االحـتراف بل في عمل
ـنـطـقة والن  األنـديـة اخلـلـيـجـيـة  وا
ـــلك  ســاحـــة  إلجــراء الـــشــرطـــة ال
الـوحـدات الــتـدريـبـيــة لـكن الـصـراع
يـبــقى دومــا عـلـى إدارته   كم يــبـقى
األعـضـاء فـيـهـا من دون تـخـطـيط او
إسـتـراتـيـجـيــة  لـيس عـلى مـسـتـوى
عـدد الفـرق واحلصـول على بـطوالت

ـهـمـة  بـرمـتـهـا واليـخـتـلف مـجـمل ا
ـــر من بـــطـــولــة عـــلى ان اخلـــروج ا
ــلـك كـــان درســا بـــكل مـــا تـــعــنـــيه ا

الكلمة.
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ومؤكد ان إدارة الشـرطة ترى األمور
الـيوم  بـعيـون مـفتـوحة وعـليـها  ان
تــعـتـرف بـالــذي حـصل  مـؤخـرا وان
تــبـــنـى عــلـى ذلك  وان تـــعـــيـــد قــوة
قبلة الفريق من خالل فترة اإلعداد ا
من حـيث الـبـنـاء الــبـدني والـنـفـسي
بـعـدما افـتقـد الـفريق لـلـدفاع ويـكفي
ان الــفـريق تـلـقـى سـبـعـة أهـداف في
ـزيد في مـبـاراتـ وكـاد ان يـتـلـقى ا
مــشــكــلــة احلـارس  وضــعـف قـدرات
الـدفــاع الـذي مــهم ان يـكــون صـلــبـا
وقــويـا وأكــثـر قــدرة  ومــسـتــعـد في
ـبـاريـات كمـا يـأمل جـمـهور جـمـيع ا
تـابـعـ ان يروا هـجـوما الـفـريق وا
قـويــا يـلــعب بـتـركــيـز ولــيس مـجـرد
أسماء تـعتمـد على تاريـخها  النه ما
الفائدة  عندما يخيب من تعول عليه
في الـهجـوم واليـقدر عـلى الـتسـجيل

ولو هدفا شرفيا.
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الـــهــزة الــتي تــعـــرض لــهــا الــفــريق
تـدعـو  الى الـتـنظـيم الـدقـيق جلـميع
مـفــارز اخلـطــوط لـكي تــكـون فــاعـلـة
وان يــظـهــر الـفــريق بــعـمل مــتـوازن
ألنـه ســيــكــون إمــام مــهــمــة مــعــقـدة
وكـبــيـرة امـام فــرق تـعـمــد الالعـبـ
احملــتـرفــ  من عــدة مــواسم فــيــمـا
راحت اإلدارة تــبـحث عن مــحـتـرفـ
الى مـا قبل  خـمسـة عشـر يومـا على
افـتـتـاح بـطــولـة دوري إبـطـال أسـيـا
ــقــرر ان تــنــطــلق في الــعــاشــر من ا
الـشهـر القـادم   وسط رغبـة انتـصار

والمـــعـــنى لـــهــا وكـــان ان تـــتــدارس
اإلدارة األمور  وان تعترف باألخطاء
الـتي هي جــزء مـنــهـا ولــو كـانت قـد
عاجلت األمـور بشـكل اخر أفضل من
الــــذي قــــامـت به حــــتـى في إقــــامــــة
ــكــان الــغــيـر ــعــســكـر في االردن ا ا
مالئـم  بــــــــســـــــبـب بـــــــرودة اجلـــــــو
وتـأثـيرهـا عـلى أداء الـفـريق واحلال
باراة لـعب  وكيف جرت ا ألرضية ا
 وكــان أفــضل لــو جــرى اإلعــداد في
العـاصمـة  الن  الفرق غـادرت عمـلية
ــعـســكــرات من زمـان النــهـا إقــامـة ا
تاخذ وقت  ويل فضال عن التأثيرات
الـنفـسيـة عـلى الالعبـ امام احلـالة
األمــنــيــة الــقــائــمــة في الــبالد وسط
ـر بها تـصاعـد االحتجـاجات الـتي 
وما رافقـها من  مشـاهد جتري حتت

أنظار الكل.
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نـعم صــحـيح ان الــفـريق مــتـوقع ان
يــواجه صـعـوبـات امـام الـفـرق الـتي
ذكور  وفـي مواجهات بلغت الـدور ا
مـؤكــد تــخــتـلف مـن دور ألخـر وسط
كن ان طـمـوحـات مـشـتـركـة  لكـن ال
ـســتـوى الـذي  كــان عـلـيه يـلــعب بـا
وبـــــــوضـع مــــــحـــــــدود ألبل غـــــــريب
واليتمكن الالعب من عكس  ما كان
همـة ترتكز على مرجوا مـنهم والن ا
ـــســـتـــوى  مـــا جـــعل نـــوع األداء وا
الــفــريق بــغــيــر الــقــادر عــلى تــقـد
ـسـتـوى والـتـأثـيـر في األمـور التي ا
خــرجت عن الــســيــطــرة  ولـو ان أي
فــريق كـان يــتــعــرض الى مــا حـصل
لـلـشـرطـة لـكن عـلى األقـل ان اليـنـهار
مع  اول 21 دقـيــقـة وتــتـقـبـل شـبـاك
محمد حمـيد اربعة أهداف في وضع
لـم يـصـدق  وهـو مــا تـرك اثـارا عـلى

نـفـسه وهويـته  كـأحـد أقطـاب الـكرة
الــعـــراقــيــة  والزال  عـــنــد اهـــتــمــام
اجلــمـيـع الـذيـن تـوقــعــوا ان يــحـقق
ذكورة مرتـبة متـقدمة في الـبطولـة ا
واحلـــصــول عـــلى  احــد جـــوائــزهــا
ـغــريـة وقـبل كل ذلك كـان مـهـمـا ان ا
يـسـتـمـر الـفريـق في الـبـطـولـة البـعد
نـــقــطــة وبــعــدمـــا اقــتــرب من الــدور
الـــنــصف الـــنــهــائـي لــكن كــان دوره
مـــحــدود ولـم يــســتـــطــيع الـالعــبــ
حتـــقـــيق تـــطـــلـــعـــات الـــفـــريق  ولم
يعكسوا دورهم الفردي او اجلماعي
 والـتـأثيـر بـالفـريق من حـيث الـلعب
شكلة والنتائج وحتقيق االجناز  وا
ان الـفـريق انـتـقل الى دور الـثـمـانـية
في ظل اجناز مهم عنـدما تغلب على
وريتاني  بـخماسية فريق نبوذيـو ا
نظـيفة  نـعم كان اختـبارا سهال البل
حتــصــيـل حــاصل فـي ظل الــفــوارق
الواسـعة ب الـفريقـ لكن النـتيجة
العريضة  كـانت عمال مهما  في دعم
 الــفـريق عــنـدمــا كـان يــجـهـز نــفـسه
ــبـاراة الـشـبـاب الـسـعـودي الـتي
شـكلـت صدمـة لـلكل هـنـا قبل ان
يفشل الفريق فـي اللقاء الثاني
وفي ان يــتــمــكـن من حتــقــيق
ــطــلــوبــة  لــرد الــنــتــيــجــة ا
االعــــتــــبـــــار الن مــــوضــــوع
الــتـأهل كـان قــد حـسم لـكـنه
اكـــدفــشـــله ثـــانـــيــة في أداء
اليلـيق بالـفريق وكـأنه اكد انه
ــنــافس رغم بــغـــيــر الــفــريـق ا
بـعـض الـتــغــيــرات الـتي
قــــــامـت بــــــهـــــا
اإلدارة لـــــــكن
اخلــــســــارة

زادت
الـطــ بـله
عندما راح
عــــــــــدد من
أعـــــضـــــاء
اإلدارة
تـــــــقــــــد
اســتــقـاال
تــــــــــهم
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امتـثل رئيس االحتاد الـعراقي لكـرة القدم عبـد اخلالق مسـعود ونائـبه علي جبـار امام قاضي مـحكمة
الـرصـافة بـشـأن قضـيـة تزويـر الـنـظام األسـاسي لالحتـاد التي رفـعـهـا النـجم الـدولي السـابق عـدنان
درجـال. وقـال مصـدر مقـرب من درجال في تـصريح صـحفي  إن “عدنـان درجـال رفض التـنازل عن
حـكمة الرصافـة ضد رئيس احتـاد الكرة عبد اخلـالق مسعود ـرفوعة  حقـه الشخصي في الـقضية ا
ونائـبه عـلي جـبـار بشـأن تـزويـر النـظـام األسـاسي لالحتاد.”وأضـاف أن “درجـال رفض الـتـنازل عن
حقه الشـخصي الـيوم امام قـاضي حتقيق مـحكـمة الرصـافة بحـضور وزيـر الشبـاب والرياضـة احمد
رياض وعـبد اخلـالق مسـعود وعـلي جبار.”وأوضح أن “درجال رهن تـنازله بـوصول مـوافقـة االحتاد
ـقـر االحتـاد بـانـتـظار الـدولي عـلى اسـتقـالـة احتـاد الـكـرة مـا دعـا رئـيس االحتـاد و نائـبه الى الـعـودة 

وصول موافقة فيفا.
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ــــــنـــــتــــــخب تــــــلــــــقى العــــــــب ا
الــوطــــــــنـي صــفــــــــــاء هــادي
عــــــرضـــــــا من أحـــــــد األنــــــديــــــة
الـروسـيــة في فـتـرة االنــتـقـاالت

الشتوية اجلارية.
وقــــــال مـــــــصـــــــدر مــــــقـــــــرب من
الـالعــــــــب فـي تـــــــــــــصـــــــــــــريـح
صحــــــــفي  إن صـفاء تـخـــــلف
عـن بــــعــــثــــة الـــــشـــــــــــرطــــة في
الــــــــــعـــــودة إلى الـــــعــــاصــــمــــة
بـغــــــــداد وبـــــــــقي في عـمـان
بعد انتهاء مهـــــــمة الفريــــــــق
فـي بــطـــولــة مـــحــمـــد الــســادس

لألندية األبـــــطال.
 مـــــشـــــــيـــــرا إلى أنـه طـــــلب من
اجلـهاز الـفنــــــي أكـمـال تعـاقده

مع أحد األندية الروسية.
ــصـدر أن مــديـر أعــمـال وبـ ا
صفـاء بصـــــــدد إكـمال الصـفقة
النـــتــــقـــال الالعـب خالل فـــتـــرة

االنتقاالت الشـــــــتوية.
الفــتــا إلـى أن إدارة الـشــرطــة لم
تـــــعــــــارض احـــــتـــــراف الـالعب
وسـتـمــــــــنـحه الـبـطـاقـة الدولي
حـــال إتــــمـــام االتــــفـــاق بــــشـــكل

رسمي.
وأوضح أن صـــفــاء تـــلـــقى عــدة
عـروض احتـرافيـة لكن الـعرض
الــروسي يــبـقـى األفــضل نــظـرا
ـقــدمـة في ألنـه من أحـد أنــديـة ا
روســـيــا. يـــشـــار إلى أن صـــفــاء

ـوسم هـادي انــتــــــــقل بـدايـة ا
احلــــــــــــــالي مـن الــــــزوراء إلى
الشـرطـة وشـــــــارك مع الـفريق
في بـــطـــولـــة كـــأس مـــحـــمـــــــــد
الـسادس لألنـديـة األبطـال التي
ودعـــــهـــــا الـــــفـــــريـــــــق فـي ربع
الــــــنـــــهــــــائـي عـــــلـى حــــــســـــاب

الــشـــباب.

وتــــلــــــــقـى االحتــــاد الـــــعــــراقي
ـــبي لــــكـــرة الــــقـــدم دعـــوة االو
لــلـمــــــــشـاركـة في بـطـولـة غـرب

اسيا 2020.
ــكـــتب االعالمي وقــال عـــضـــو ا
الحتــــــاد الــــــكــــــرة حــــــســــــــــــ
اخلرسـاني في تـصريح صـحفي
بي يتـــــلقى ان  ”منتخبـنا االو

دعـــــوة لـــــلــــــمـــــــــــشــــــاركـــــة في
بـطــــــــولـة غـرب اسـيـا حتت 23

عاماً.
واوضح ان “الـبــطــولـة ســتــقـام
خالل شــــهـــر حـــزيـــران من هـــذا
الـعـام في الـعـاصـمـة الـلـبـنـانـيـة

بيروت.
بي سـيتواجد في مبيـنا ان االو

غربي ياس بيوض والعب آخر ا
سـنـغالـي لتـمـثيـل الفـريق بـالدوري
متاز الذي سيـنطلق في العشرين ا
ـقبل في من شـهر فـبرايـر/ شـباط ا

شمال العراق".
وبـــــ أن اإلدارة جنـــــحت فـي ضم
ـدافع عصـام يـاس بـوقت سابق ا
و االتــــفـــاق بـــشـــكـل نـــهـــائي مع
مهـاجم الديوانـية فالح عبـد الكر

وسيلتحق هو اآلخر بالفريق.

وزاد: "بــالـتــالي اكــتــمــلت صــفـوف
الــفــريق وعــوضــنــا غــيــاب الالعب
محـمد شـوكان الـذي انتـقل لكـاظمة

الكويتي وزاكري واودا مارشال".
وأشـار إلى أن نـفط الـوسط يـسـعى
ـوسم لـلـمـنـافـسـة عـلى الـلـقب في ا
احلــالي وبــالــتــالي لم يــنــقــطع عن
الـتـدريـبـات لفـتـرة طـويـلـة وحـافظ
درب راضي اجلهاز الفني بقيادة ا

. شنيشل على  جاهزية الالعب
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فـي أجــواء ريـــاضــيـــة عــراقـــيــة
قـــاهـــرة يـــتـــوجــهـــا الـــريـــاضي
الـــشـــاب أمـــيـــر صـالح حـــطــاب
بـحــصـوله عــلى بـراءة اخــتـراع
بامتياز من وزارة التخطيط إثر
ابــتـكـاره جلـهـاز عـلـمي ريـاضي
طـبـي عن رسـالـته لـنـيل شـهـادة
ــــاجــــســــتــــيـــــر في الــــعــــلــــوم ا
الــريـاضــيـة مـن كـلــيـة الــتـربــيـة
الـــبــدنــيــة وعــلــوم الــريــاضــة /
وسومة بـ جامعـة القادسيـة وا
( أثر التمرينـات الرياضية على
اجلــهـاز لــتـخـلــيص اجلـسم من
حـــصى احلـــامض الـــبـــولي في امير صالح حطاب

علم اجللـيل الدكتور هادي عبد الله في ان استميح عذرا ا
استـعيـر عنـوان مـقالـتي من مقـالتـه الرائـعة والـشجـاعة في
2006 والتي كـتـبت بعـد بـضعـة ايـام من فاجـعـة اختـطاف
ـكـتب ـبـيـة حـيث تـمـت دعوة ا رئـيس واعـضـاء الـلـجـنة االو
الـتـنـفـيــذي لالجـتـمـاع في ســبـيل االسـراع بـأطالق سـراح
اخملطوف وكان الدكتور الفاضل حاضرا بصفته الوظيفية
كما هـو احلال بالـنسبـة لي وكان اجلانب احلـكومي واعني
وزارة الـشـبـاب في عـهـد جـعـفـر جـاسم قـد اوعـزت لـلـجـنـة
نـتخـبة بـان تقـوم بأجـراء انتـخابـات مبـكرة وكان بـية ا االو
االخـتـطـاف نـتــيـجـة مـأسـاويـة لــرفـضـهـا هـذا االيـعـاز      
ــرحــوم بــشــار مـصــطــفى وفي االجــتــمــاع الــذي تــراسه ا
ــكـتب الـتــنـفـيـذي بـاعـتــبـاره الـنـائـب الـثـاني آنــذاك تـعـهـد ا
باألجماع بتقد موعد إقامة االنتخابات للسيد عبد الكر
ـــــثل وزارة الــــشــــبــــاب مــــقـــــابل اطالق ســــراح جــــاسم 
. وقد وصف استاذنا اجواء االجتماع في مقالته اخملطوف
الـرائــعــة الـتي حتــمل الــعــنـوان ذاته وانــا اقــتـبس....      
(ان فــكـرة تــقــد االنــتــخــابـات هـي رغـبــة الــســيــد احــمـد
الحـظة هي السـامـرائي نفـسه قـبل اختـطـافه وكانت هـذه ا
طية التي وضع عليها كل عضو من اعضاء الهيئة العامة ا
وزر العـبء الكـبـيـر الـذي يـكـاد ينـقض ظـهـره بـشـان تـقد
االنـتـخـابـات مـراعـاة لـواقع احلـال الـذي البـد ان تـأخـذ كل
مـفـرداته بـدقـة كـمـا اوضـحـهـا الـسـيـد عـبـد الـكـر جـاسم
ا جـعـلت ـثل وزارة الـشـبـاب والـريـاضة الـى الـدرجـة ر
البـعض يـسـتـشـعـر حقـيـقـة الـرعب احملـدق به اذا لم يـتـقدم
موعد االنتخابات. وتتغير اللجنة احلالية او بعض وجوهها
بل ان هذا القرار كـان رسالة من اجل الـتسريع في اطالق
ســراح الــســـامــرائي وزمالئـه والســيــمــا وان الـــبــعض من
االعـضـاء اشـار بـوضـوح الى انه غـيـر مـتـمـسك بـالـكـرسي
ــبي وتــوقع بــعض اخــر ان أيــا من اخملــطــوفــ قــد ال االو

يستمر بعمله بعد اطالق سراحه)
ولـكن الـصفـقـة لم تـتم الن بـعض اخلـبـراء اسـدى نـصـيـحة
تـغيـيـبـهم او تـصـفـيتـهم لـكي يـكـونـوا درسـا لألخـريـ لكن
ـبيـة حالت دون ذلك الى شجـاعة من تـبـقى في اللـجنـة االو
ــبــيــة بــدعـوى ان جلــات احلـكــومــة بــقــرار حل اجلــنـة األو
االصالح كــالــعــادة لــتــاتـي بــثــلــة الهم لــهــا اال مــنــافــعــهــا

الشخصية.      
مــا اشــبه الـــيــوم بــاألمس نـــفس االســمــاء واالدوات وعــ
الوجوه واالستراتيجيات قد تختلف  بالشكل ولكنها حتمل
ـتـدني    ذاته في  2006اسـتـخـدم احلـكـومـيـون الـهـدف ا
ـيـلـشـيـات الـقـذرة لـتـصـفـيـة قـادة الـريـاضـة في واذنـابـهم ا
سبيل تـركيع واستـغالل جاللهـا ألغراضهم الـسياسـية اما
اليـوم فـيسـتـخدمـون اسـلوبـا ادهى من اجل اذالل واقـصاء
االخرين وفي كل دول الـعـالم هنـاك تـباين مـلـحوظ في اداء
مـنـظـومـة الـقـضـاء واصـدار قـرارات مـشـكـوك فـيـهـا يـتـبـ
بطالنها بعد ح  وكم تمنيت دائما من قضائنا العادل ان
الي يقضي بسيـفه الباتر على كل انـواع التزوير وجني ا
ـالي في مـفـاصل احلـكـومة من خالله والـفسـاد االداري وا
العراقـية وقتلـة الشعب الـعراقي بنـفس روحية الـتعاطي مع

ملف احتاد الكرة   .             
ان الـتــاريخ ال يـرحم ومــافـيــا الـريــاضـة اجلــديـدة ســتـؤول
ـساومـة ولوي االذرع ال يـليق للـسقـوط ولو بـعـد ح وان ا
بـعـراقـتيـنـا االصـلـيـة الـشـهـامـة الـنـخـوة االيـثـار وانـا اتـقـيا
الكـلمـات متـمنـيا من الـقضـاء العـادل ان يعـيد الـنظـر بروح
الـقـانـون في مـصـيـر اشـخـاص زجــــــوا في الـسـجـون من
اجل نــزاعــات ريــاضــيــة شــخــصــيـة وان
يتحـرك اجملتـمع الريـاضي إلدانة مثل
هـذه الـتـوجـهـات الـهـدامـة والـنـاخرة
لــلـهــيــكل الــريــاضي والــله من وراء

القصد.      
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وجه الــعـــراقي هــمـــام طــارق العب
وسط فــريق اإلسـمــاعــيـلـي الـشــكـر
جلماهـير ناديه بـعد دعمهـا للفريق
في لـقـاءه أمـام االحتـاد الـسـكـندري
في إيــاب دور الـثــمـانــيـة بــبـطــولـة
ـلك محـمد الـسادس لـألندية كأس ا

العربية األبطال.
وأكد طارق في تصريـحات صحفية
 أن اجلماهير كان لها دور كبير في
ــرحــلــة دعم الـــفــريق خــاصـــة أن ا
ـاضـيـة كـانت مــلـيـئـة بـالـضـغـوط ا
عـــلـى الالعــــبـــ بــــســـبـب تـــراجع

النتائج بالدوري.
وأوضح أن اإلسـمـاعـيلي سـيـتـطور
لألفـضـل والـتــأهل لـنــصف نــهـائي
الـبـطـولـة الــعـربـيـة سـيـكـون دافـعـاً
لــلـــفــريـق لــلـــتــحـــسن في بـــطــولــة

الدوري.
وأشــــار إلى أن دعـم اجلـــمــــاهــــيـــر
سيكون ضرورياً في الفترة القادمة
لــلـمــنــافــســة عــلى لــقب الــبــطــولـة
ـربع ــنـافــســة عـلـى ا الــعــربـيــة وا

صري. الذهبي بالدوري ا
 ومن جـــهـــة اخـــرى تــوقـع وصــول
جنم نــفط الـوسط اجلــديـد يـاسـ
بــيــوض لـاللــتــحـــاق بــتـــدريــبــات
الــفـريـق بـعــد أن  ضــمه بــفــتـرة

االنتقاالت الشتوية.
وقــال مــشــرف الــكــرة بــنــادي نــفط
الـــوسط فــراس بـــحــر الــعـــلــوم في
تــصـــريــحـــات صـــحــفـــيــة  "اإلدارة
انـــتـــهت من الـــتــعـــاقـــد مع الالعب
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البطولة.
ــــــــــبي قـــــــــــد ودع وكـــان االو
بـطــولــة غــــــرب اســيـا حتـــــــت
23 عــامــــــــــا بـــتــايــلــنــد والــتي
اخـتـتـمت مـنـافـســــــــاتـهـا بـفوز
مــنـتــخب كـوريــا اجلــنـوبــيـة في
ــــبـــــاراة الــــنـــــهــــائـــــيــــة امــــام ا

السعودية.

الـــكــــلى بــــعــــد الــــتــــفـــتــــيت ) 
ومــجــاالت عــمل اجلــهــاز  هي "
بشـري زمـاني مكـاني " التـأهيل
الـــــريــــاضي / الـــــتــــمــــريــــنــــات
ــرضى / الــعالجــيـة وتــأهــيل ا
ـرتبط ـتـغيَـرات الـكـيمـيـائيـة ا ا
بــــحـــصـى الـــكـــلـى / مـــتــــغـــيـــر
حــامـضــيــة الـبــول / الــوظـائف
التنظيمية لـلكليت / احملافظة
عــلى حـــجم الــدم / تـــشــخــيص
أنــــواع احلــــــــصى وطـــــريــــقــــة

تفتيتها .
وشملت أيضـا اجراءات البحث
ــيــدانــيــة جتــارب وصالحــيــة ا
والــــتـــجــــارب االســـتــــطالعــــيـــة

وعــــرض وحتـــلــــيـل الـــنــــتــــائج
ومناقشتها .

من اجلــديـر بـالــذكـر أن صـاحب
االختـراع أميـر احلـــــــطـاب هو
من أســــــــــرة ريــاضــيــة عــرفت
ـــحــــافـــــــــــظـــة الــــديـــوانـــيـــة
لــــتـــحــــقــــيـــقــــهـــا الــــعــــديـــد من
االجنــــازات الـــريـــاضــــيـــة عـــلى
ــــســـتـــوى احملـــلـي والـــعـــربي ا
وخملــتـلف األلــعــاب الـريــاضــيـة
وبــاخلــصـوص فـي مــجــال كـرة
القـدم . متمـن لـرياضة عـراقنا
ـــزيــد من االبــداعــات اجلــديــد ا
ـزيـد من ـفـعــمـة  الـريـاضــيـة ا

العطاء الثري . 

صري جانب من احدى لقاءات همام طارق مع االسماعيلي ا

بـدائــيـة مــحـلــيـة بل الــدخـول ضـمن
ـتـقـدمـة  ولـو ضـمن دائــرة األنـديـة ا
ـــؤكـــد جـــدا الــــدول اإلقـــلـــيـــمــــيـــة ا
شــاهـدوهــا أعــضـاء  اإلدارة لــكــنـهم
اليريدون نـقل تلك التجـارب  والبقاء
في  مـنـطـقـة الـعـمل الـتـقـليـدي الـتي
تـتـقـدمـهـا وزارة الريـاضـة والـشـباب
الــــتي حـــقــــقت اجنـــازا فـي حتـــويل
تـخـصـيص االحتـادات لـهـا مـبـاشـرة
وعـلى األنـدية اجلـمـاهيـريـة  انتـظار
مـاذا سـيـقـدم لـهـا الـوزيـر واحلـال لم
ــبــيـة يــكن أفــضل في الــلــجــنــة االو
وكــيف يـجـري الـعــمل فـيـهـا والزالت
ــان جلــان  ريـــاضــة وشــبــاب  الــبــر
ـتـعـاقـبـة عـلى دوراته  تـولت مـسك ا
الــعـصــا من الـوسط وراحـت حتـتـفل
في حـل مـشــكــلــة جــمـهــوريــة الــقـدم

وخالفها مع عدنان درجال.
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ـوضوع هـو مـشـاركة وأعـود ألصل ا
ـقبـلة الـشرطـة بدوري إبـطال أسـيا ا
هـمة  الغيـر سهلة الشهـر  القادم   ا
ويـــأمل ان تـــكـــون مـــثـــمـــرة  ضـــمن
اجملـمـوعـة  الرابـعـة الـتي تـضم فرق
أنـديــة  سـيـبــاهـان اإليــراني والـسـد
القـطري والنـصر الـسعودي الـعاشر
والــفـائــز من لــقـاء الــعــ اإلمـاراتي
وبــو نـيــكـودور  الــلــذين سـيــلـعــبـان
الـيـوم حـيث سـيلـعب فـريق الـشـرطة
في الـعاشـر من شبـاط مع الفـائز من
(ملحـق الكويت الـكويتي والـفيصلي
األردني  والريـان القطـري واستقالل

طهران ).
ويـــــــضـــــــــــيف فـــــــريـق الـــــــوحــــــدة
اإلمـــــــــاراتي في الــســابع عــشـر من
الــشــهــر نــفــسه ويــخــوض مـبــاراته
الـــــــــــثـــالـــثــــة في الـــثـــاني من آذار
الـقـــــــــادم مـع فـريق (مع الـفـائـز من
مـــلــــحق األهــــلي الـــســــعـــودي ولـــو
كـوموتـيـفا االوزبـكي واسـتقالل دون

شبيه الطاجيكي)
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دقـقــوا بــفــرق مــجــمــوعــة الــشــرطـة
وأعـيـدوا الـنـظـر بهـا كـثـيـرا وافرزوا
الـفوارق  الـواسـعة  من حـيث الـبني
الية واالحتراف وارد ا التحتية  وا
ومـشـاركـاتهـا الـسـابقـة وهـذا يـجعل
من مـهـمة الـشرطـة غـاية بـالـصعـوبة
ولذلك أكدنا على أهمية إعادة النظر
في  جتهيـز الفريق  لكي يـقدم نفسه
ـهــمـة األولى هـو كــمـا يــجب وسط ا
اخلروج من بوابة اجملموعة الن ذلك
يــعـــني قــطع  مــســـافــة من الــطــريق
لــلـمــرور لـلــمـهــمـة األصــعب عـنــدمـا
ــبــاريــات الــفــاصــلــة  الــتي يــدخل ا
تـــتـــطـــلب إحـــكــام الـــقـــبـــضــة عـــلى
ـبـاريـات من خالل جـهـود الالعـب ا
الـــذين يــعــــــول عــلـــيـــــــــهــا جــهــاز
الفريق الـفني في ان يـقــــــــدموا  ما
مـــطـــلـــوب مـــنـــهـم ولـــعـــكس دورهم
لك وتـقـــــــــد ولـتعـويض نكـسـة ا
مــسـتـويـات تـلـيق بـالـفـريق  وفي ان
يـــــأخـــــذوه الـى رغـــــبـــــة األنـــــصــــار

ومصاحلتهم.
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تأخر الذي ستـوى ا كن تبـرير ا ال
ـلك قـدمه فـريق الــشـرطـة بـبــطـولـة ا
مــــحـــمـــد الــــســـادس بـــكــــرة الـــقـــدم
ــذل من الــبــطــولــة إمـام واخلــروج ا
فـريق الـشـبـاب السـعـودي في خـيـبة
يـبقى احلـديث عـنه ب أنـصاره الى
درب وقت  واالنتقادات التي طالت ا
ــكن الــتـــعــامل مع والالعــبـــ  وال
ــــســــتــــوى تــــعــــلـــــيق كــــان عــــلـى ا
والــنـتــيـجــتـ اخملــيـبــتـ حتت أي
مــســوغ كــان  في رحــلــة لم يــحــصل
فــيـــهــا الـــفــريـق عــلى مـــا يــنـــســجم
وســمـــعـــته ولـــكـــونه بـــطـل الــدوري
لـلـنـسخـة األخـيـرة من الـدوري   وما
يـــضـم من عــــدد كـــبــــيـــر مـن العـــبي
نـتـخب  كـان يـعـول عـلـيـهم وبـقـية ا
ن الالعبـ من أصـحاب اخلـبرة و
نتخب نالوا شرف تمثـيل الفريق وا
وانــتــقــلـوا بــ االحــتــراف والــفـرق
اجلـمـاهـيـريـة  أي في فـريق مـتـكامل

قـبل ان يـتـرك واحدة
مـن الــــــبــــــطـــــوالت
ـهـمـة وهـو فريق ا
الذي  حـصل علي

Æ1982 لقبها عام
 وضع الفريق

ـــذكــور الـــوضع ا
لـم يــتــقـبــلـه احـد
عـــلى مـــســـتـــوى
جـمهـور الـشـرطة
ـــــتـــــابـــــعـــــ او ا

واإلعـالم إمـــام فـــريق
فـشل وظـهـر غـيـر
قــــادر عــــلى

تــقـد

ضرغام اسماعيل


