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االهم ان يــــــعـــــود ومـن الـــــســـــابـق  ألوانه
ــطــالب احلــديـث عن مــشــاكـل احلــدود    ا

همة. بتحقيق النتائج ا
 UŽUMB «Ë qOÐ—« ‰œUFð 

 وفرط اربيل بنقاط مـباراته مع الصناعات
بـعـدمـا بـقي مـتـقدمـا  من الـدقـيـقـة الـثـالـثة
بـهــدف الالعب مــحـمــد رافت  وكل من كـان
يتابع اللقاء  توقع ان تذهب فوائده ألربيل
 قـــبل ان  يـــفـــرض الـــضـــيـــوف الـــتـــعــادل
بــتـســجـيل هــدفـهم  الــدقـيــقـة   94من قـبل
سـامـر مــاجـد مـنـقـذا فــريـقه من  اخلـسـارة
صـلحـة اربيل بعـدما كـانت  األمور تـسيـر 
فـي اخلــروج بــكــامـل الــنــقــاط لـــكــنه وجــد
صعـوبة عنـدما اصـطدم بـرغبة كـتيـبة علي
ـــة وقــبــول عــطــيـــة الــتي رفـــضت  الــهــز
التعـادل ألنه في كل األحوال افضل  بـعدما
ــبـــاراة تــلـــفظ اخــر تــفــاداهـــا الــفـــريق وا
انفاسهـا وسط استعدادات صاحب االرض
لالحـتــفـال بـالـفــوز   الـذي ذهب في الـوقت
القاتل عـندما فـشل دفاع الفـريق في ترتيب
االمـــور ومــواجــهــة  انــدفــاع الــصــنــاعــات
واللـعب بحذر شـديد قـبل ان يفـتح الطريق
للصـناعات في اخـتراق دفاعـاته والتعرض
للهدف  الذي غير من شكل النتيجة  عندما
عاد الصنـاعات بتـعادل بطعم الـفوز وتقدم
ــوقف مــســتـــفــيــدا من الــتــعــادل عــاشــر ا
مـتـخطـيـا صـعوبـات اربـيل  الـذي نـادرا ما
يفـرط بنقـاط االرض التي اسـتهلـها بـالفوز
عـلى الـطالب لـكن الالعـبـ لم يـقـدروا قوة
ناسب الصناعات الـتي ظهرت في الوقت ا
وجنـــــحـت بـــــقـــــلب تـــــأخـــــرهـــــا وجتـــــنب
اخلــســـــــــــارة ووقــعــهــا ا لــثـقــيل قــبل ان
يعود بنقطة غـالية من ملعب صعب وفريق
قوي لكنه وقع بفخ التعادل  ألنه لم يستمر
بــإدارة االمـور لألخــيــر والن اخـر الــدقـائق
اكـثر مـا حتـرج اصحـابـها  وهـو مـا حصل
تـنـــــــــــاول ألربيل الـذي فـرط بفـوز كـان 
اليد  كان ان يتـقدم به الى موقع افضل من
التاسع الذي فرض عـليه ألنه خرج بتعادل
بــطــعم اخلــــــــــــسـارة  الن لــلــفــوز عـوامل
لكي  تؤمن الـنجـاح  الذي  مهم ان يـتحقق
ــيـدان الـتـي خـسـر فــيـهـا عــبـر مـبــاريـات ا
لفـــــــــــريق اول نـقطـت وبـعدهـا سيـخرج

الى الكهرباء في مواجهة صعبة.

االهم هنـا ان  جتمع النـقاط  وان ال تـتأخر
ـبـاريـات التي خـصـوصـا عنـدمـا الـذهـاب ا
تــشـكل الــتـحـدي  لــلـفــريق قـبل ان يــتـمـكن
ة احلدود وزياد معاناته اجلنوب من  هز
 بـــاحلــاق اخلــســـارة الــثــالــثـــة  به ودفــعه
للمـوقع االخيـر بعدمـا فشـلت محاوالته في
ـنافـسـة بـعـدمـا خـسر الـعـودة الى طـريق ا
مـن الــزوراء بـــهـــدفـــ دون رد من الـــنـــفط
بـثالثـة اهـداف لـواحـد وتعـادل من الـطالب
ـلــعـبه بــهـدف  قــبل ان يـتــعـثــر ويـســقط 
واقع ومـؤكـد ستـنـعكس ويـنحـدر ألسـوء ا
هـذه الـنــتـائج عـلى مـشــاركـة الـفـريق الـذي
يواجه صعوبـات كبيرة قـبل ان يفقد احلظ
وهو يتـلقى الضـربة تلـو االخرى في بداية
ـدرب غـيـر مـقــنـعـة  قـد تـؤثـر عـلى مـهـمـة ا
عــمــاد نــعــمــة الــذي يــجــد كل شيء خـالفـا
لــرغــبــتـه في ان يــقـــود الــفــريق بـــالــشــكل
ـوسم احلـالي ـطـلـوب بـعــدمـا عـاد الـيه ا ا
ـــهم بـــأداء الالعـــبــ قـــبل ان تـــصـــطــدم ا
ـتـذبـذب وجتـرع اخلـسـارة الـثـالـثـة  امام ا
فـــقـــدان  احلــلـــول ســـواء من الالعـــبــ ام
اجلــهـــاز الــفـــني نـــفــسـه والــكـل يــتـــحــمل
سؤولية في مهـمة ال تبدو  سهله في ظل ا
الوضع  التراجع والبداية اخمليبة  للفريق
ـدرب الـقد الـذي  الزال يـعـول عـلى دور ا
اجلـديــد الـذي اسـتـعـ بــهـدب عـدمـا تـركه
ـــوسـم االخــــيــــر الــــذي ســـجـل به فــــشال ا
واضـحـا بـعـد االنـتـقـال ب اكـثـر من فـريق
قبل ان يـبدا  في مـهمـة غايـة في الصـعوبة
وتـعـد مـتـعثـرة بـكل مـعـنى الـكـلـمـة  لـفريق
ـوقع يـبـحـث عن الـبـقـاء وهــو  الـيـوم في ا
ـكن احلكم عـلى االمور من االخيـر ولو ال 
هـذه االوقـات الـتي تـظـهـر اغـلب الـفـرق في
اوضــاع  مــتـدنــيــة  والـســؤال  هــلي يــقـدر
احلـدود الــهـروب من مــكـانه احلــالي حـتى
ــنــافـســة الـتـي تـتــطـلب يــبـقـى في دائـرة ا
توقف نزف الـنقاط و حتـس النـتائج لتي
القت بظاللها على بـداية مشاركة  قد تضع
ـدرب اذا لم يـتـمـكن من تـغـير ـهـمـة ا حـدا 
االمـــور قـــبل فـــوات االوان  وبـــأقـــرب وقت
عـــنـــدمــا يـــلـــتـــقي الـــدور الـــقـــادم بــفـــريق
الصـنـاعات  في لـقـاء ال يبـدو االخـر  سهال
ــثل عـــودة لــلــفــريق  الــذي لــكـن مــهم ان 
تشعر ادارته بالقلق مع مرور اجلوالت لكن

ــلـعب الــذهـاب   فــيـمــا سـيــخــرج الـطالب 
االمانة في مـهمة صـعبة عـلى امل ان يعود
بـــالـــفـــوز االول   عــلـى حــســـاب اصـــحــاب
االرض الذين لم يستفيدوا بعد من ملعبهم

عندما خسروا من الزوراء.
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همة  وجنح اجلنوب من حتقيق النتيجة ا
 بــعــبــوره احلــدود مـرة واحــدة عن طــريق
هدافه باسم عـلي كان كافيـا للعـودة بالفوز
اضية شاركة ا من فترة طويلة تمـتد الى ا
وخــســارة الـــديــوانــيــة في اول ذهــاب  في
رحلة االولى  احلالية اجلولة الثانيـة من ا
وتـشكل الـنـتـيجـة حتـوال مهـمـا عـلى طريق
مـنـافـسـات الـفـريق في االنـتـقـال بـالـنـتـائج
طلـوبة  الى خـارج الديار   بـعدما اسـتمر
يـعـول عــلى نـتـائج االرض  الــتي   ابـعـدته
هـمـة لكن  شيء جـيـدان يأتي واقـع ا عن ا
ـواجــهـة الــفـوز   وبــكـامل الــعالمــات من ا
الرابعـة للفريق الـذي رفع رصيده الى ست
نقـاط متـقـدما  لـلمـوقع اخلامس  في وضع
جــيـد    ســيـرفع  من مــعـنــويـات الـالعـبـ
ــواجــهـة الــقــادمـة وحــظــوظ الـفــريق في ا
الـصعـبـة عنـدمـا يسـتـقبل الـشـرطة  بـعـدما
باغت احلدود في  نتيجة  مريحة زادت من
قدرات الـالعبـ في  االقـدام على مـبـاريات
ــهم ان يــظـهــر هـداف الــذهـاب بــرغــبـة  وا
الـفـريـق مـرة اخـرى في الـتـســجـيل عـنـدمـا
اضي بهدفه الثاني قبل حسم لقاء اربيل ا
ان يــقــدم فــريــقـه الى الــنــتـــيــجــة االفــضل
والــعـــودة بــفــوائــد مــبــاراة احلــدود الــتي
كـسـرت عـقــدة لـقـاءات اخلـارج  ويـنـظـر ان
تنـعكس عـلى الـلقـاءات القـادمة حـصرا مع
الـشــرطـة وحتـقـيـق الـفـوز الـثــاني  تـوالـيـا
ـوسم االخــيـر في بــعـدمــا جنح اجلـنــوب ا
ـرشـحان ـة قـطـبا الـكـرة الـعـراقـيـة وا هـز
ـــواسم اجلـــويــة لـــلـــقب  الـــدوري في كل ا
والــشــرطــة   واكــثــر مــا يــتــعــثــران خــارج
الــعــاصــمــة  مــا قــام به اجلــنــوب يـحــسب
لالعـــبـي الـــفــــريق في  حتــــقـــيـق اخلـــيـــار
ـطـلـوب في مـبـاراة مـخـتـلـفـة عـكس فـيـها ا
الالعـبـ  مـهـاراتـهم  وسـار كل شيء عـلى
ـــدرب  والن لــــفــــريق مـــرام الـالعــــبــــ وا
األفضل هو من يحسم االمور وهو ما عمله
الفـريق البصـري العائـد بنـتيجـة جيدة الن

رمي وفي خلق الفرص الـهجوميـة على ا
صـطفى اال في اخر دقـيقـتـ من كرتـ    

ناظم ووليد سالم وقبلهما لعلي لطيف.
 ظهـور الـطالب مهـمـا في األدوار الـدفاعـية
التي قطعت الطريق على مهاجمي الشرطة
 الذين لم يـكـونوا بـيومـهم قبل ان تـسيـطر
الــنـتــيـجـة عــلى الـفــريـقــ حـيث الــشـرطـة
ـنـافـسـة عـلى  الـصـدارة قـبل  ان يـفـشل وا
في التسجيل  واحلـال للطالب في  حتقيق
الـفوز االول  بـعـد ثالث نـتائج سـلـبـية  في
بـداية  القت رفـضـا من جـمهـوره الـذي كان
ــني الــنــفس في عــبــور بـوابــة الــشــرطـة
الـقـويـة  ووضع اقـدامه عـلى  اول الـطـريق
واخلـروج من مــبـاريـات  اقــرانه من الـفـرق
اضي والن وسم ا اجلماهرية  على مدى ا
للفوز على الشـرطة   له نكه خاصة  ويرفع
ــنــافــســة الـذي من حــظــوظ الــفــريق  في ا
ـصـاحلـة جـمـهوره يـحـتـاج الى انـتفـاضـة 
قبل ان تتعقد األمور بـعد اكثر الن التأخير
في الـبـدايـة سـيـنـعـكس سـلـبـا عـلى االمـور
عــنـدمــا تـبــرز فـرق  اخــرى قـد تــعـرقل  من
مسار الطالب  الـذي قدم ما عليه في وضع
افــضل من حــيـث تـرابـط الــصـفــوف  الــتي
احرجت الشرطة في بـعض االوقات  عندما
حتـول لـلهـجـوم  مع بـدايـة الـشـوط الـثاني
وكــاد ان يـفـتــتح الـتــسـجـيل  لــوال تـصـدي
محمد حـميد للـكرة الصاروخـية  وابعادها
بصعوبة قبل   ان تظهر السيطرة النسيبة
للشـرطة واالندفـاع للهـجوم  والتـسديد من
بـعـيـد عـندمـا رد مـهـنـد عـبـد الـرزاق اخـطر
كــرات الـشــرطـة الــتي اطـلــقـهــا سـعــد عـبـد
االمـــيــر  كــمــا تــصـــاعــد االداء الــهــجــومي
درب للشرطة بعد التغيرات التي اجراها ا
لـكن االمـور  بقـيت تـفـتقـد لـلتـركـيـز قبل ان
تـشهـد بـعض الـدقائـق احتـكـاكـا بدنـيـا  ما
اجبر احلكم على اشهار  الـبطاقة الصفراء

اكثر من مرة .
WÞdA « ŸU b½« 

نـطقة  الطالب  واستمر الـشرطة منـدفعا  
ـبـادرة الــهـجـومـيـة بـشـكل بـعــدمـا تـسـلم ا
واضح  وجنـح في  االخـــتــــراق عن طـــريق
حسن ديـانـو  الذي سـدد كـرة خطـرة  ردها
احلـــارس  وفـــشـــلت مـــحــاوالت الـــشـــرطــة
لتـصـدي دفاع الـطالب بـتركـيز   وجنح في
بـاراة لـلتـعـادل بعـدمـا شهـدت حتوال جـر ا
هــجـــومــيـــا لــلـــشــرطـــة  الــذي اقـــتــرب من
الـتـسـجـيل لـكن تـسـرع الالعـبـ  وانـعـدام
الدقـة حال دون ذلك وكـاد ان يخـسر الـلقاء
بـفـضـل ظـهـور الـطالب بـشــكل  مـقـبـول في
بـاراة لـو تـعـامـلت صـفوفه بـعض اوقـات ا
بـشكل افـضل   واقـتـربت  مع بـعضـهـا قبل
ان  يـعــتـمـدون عــلى الـدفـاع الــذي مـنـحـهم
ا  تـظـهـر مقـبـولـة من قبل نـقـطة غـالـيـة ر
جمهـورهم الذي كان ينـتظر هـدية الالعب
حـيث الـفـوز الـذي  ابـتـعـد عـنه مـرة اخـرى
الفريق  الذي يـكون قد قدم  مـا عليه    قبل
درب من ان يتـخبط لـشـرطة  رغم مـا دفع ا
وراق لـكن مــفـارزه كـانت بــحـاجـة الى قـوة
ــبــاراة بــرتــابــة وانــدفــاع بــعــدمــا بــدأت ا
وخطوات خجـولة  اخرت من الوصول الى
ـباراة مرمـى  الطالب بـاخـتصـار  شـديد  ا
الــتي تـرتق الـى مـســتـوى الــفـريــقـ  ومـا
يــضــمــان من عــنــاصــر مــعــروفــة  ظــهــرت
جـمــيـعـهـا مـتــواضـعـة   وولـدت عـدم رضـا
جمهوريـهما خصـوصا الشرطـة الذي تعثر
لـلمـرة الـثانـيـة  بعـد الـزوراء وهو مـا يـزيد
مـن مــخــاوف جــمــهـــوره في ان  يــصــطــدم
ـنـافـسـة عـلى الـلـقب الـفـريق بـقــوة لـفـرق ا
عــنــدمــا يــخــرج لــلــبــصــرة الــدور  الــقـادم
واجهة اجلـنوب في مواجهة ثـأرية عندما
ـلــعب الـزبـيـر ـاضي   ــوسم ا سـقط في ا
مـا اثـر عـلى دوره في الـصـراع عـلى الـلـقب
ويأمل جمهوره ان يظهر في وضع مختلف
ـشاركـة األخـيـرة عنـدمـا تـأثر بـنـتائج عن ا
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 انـــقـــذ عـــلي لـــطـــيف فــــريـــقه الـــطالب من
اخلسارة امـام الغـر الشرطـة عندمـا ابعد
ـرمى   في الــثـواني الـكــرة من  عـلـى خط ا
ـــــمـــــد االخـــــيـــــرة مـن الـــــوقـت الـــــبـــــديل ا
باراة   للتعادل بدون اهداف د97لتمضي ا
التي جـرت امس  االول على مـلعب الـشعب
في افــتـتـاح اجلـولــة الـرابـعـة من مــسـابـقـة
ـمتـاز بكـرة القـدم الذي سـيتوقف الدوري ا
لــغـــايــة  احلــادي والــعــشــرين من الــشــهــر
ـنـتـخب الـوطني احلـالي بـسـبب مشـاركـة ا
بــدورة الـــســـعــوديـــة الـــربــاعـــيـــة مع فــرق
الـــســـعــــوديـــة  والـــبـــرازيـل واالرجـــنـــتـــ
قبل  ولـو فاز احـد الفـريق في االسبـوع ا
ديربي بغداد الختـلف االمر  خصوصا على
الـطالب الذين  كـادوا ان يـتوصل لـلـنتـيـجة
االيـجابـية عـنـدما اخـذ يـباغت الـشـرطة في
اكثر من مرة   لـكنهم بنـفس الوقت صمدوا
بــوجـه قــوة الــغــر  ومــنـــعه من اخــتــراق
ــتـمـاســكـة الـتي لــو اسـتـمـرت دفــاعـاتـهم ا
ــسـتــوى ســتـتــغـيــر نــتـائج تـلــعب بــهـذا ا
الـطالب الـقـادمـة واحلـاجـة تـدعـو الـهـجـوم
لـلــتـركــيـز بــعـد اكــثـر الن  ارتــقـاء الــطـلــبـة
ــطـلــوب يــعــد في مـصــلــحـة لـلــمــسـتــوى ا
الدوري الذي يرتكز على الفرق اجلماهيرية
والقوية والـدفع باألمور الى ما يـتطلع اليه
الوسـط الكـروي وكالهـما فـشال من الـعودة
الى سكة االنـتصـارات  بعدمـا فشل الطالب
في اجلـولـة الـرابـعـة  وبقـي يواجـه مشـاكل
الــنــتـائـج   الـتي تــقف بــقــوة بــوجه كـادره
ـطـالب  بــإيـجـاد احلـلــول بـسـرعـة الـفــني ا
رغم ان نـتيـجة الـتعـادل تـظهـر مقـبولـة ب
عـرفـة بـقـوة الـشـرطة  الـتي لم األنـصـار وا
تــظــهــر كــمــا يــجب وقــد تــؤثــر عــلى وضع
ـدرب  الـذي عـلـيه ان يـقـوده لـفـريق  عـنـد ا

مواجهة الكبار.  
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 لــقــد رد الـــطالب عــلى أســـئــلــة الـــشــرطــة
رصـاد لألخـير واحـرجوهـا ووقـفوا لـهـا بـا
ــبـاراة وكــادوا ان يــحـقــقــوا هـدف حــسم ا
التـي ذهبت لـلـتعـادل وشيء مـهم ان يـطبق
الطالب توجيهات وتعـليمات اجلهاز الفني
ـواجـهــات الـصـعــبـة الـتي في واحــدة من ا
انــقــذت مـوقـف يـحــيى عــلــوان ومــعه نـزار
أشرف بعد البداية اخمليبة. وبهذه النتيجة
 رفع الـشرطـة رصـيده الى خـمس نـقاط من
فــوز عـلى الــوسط وتـعــادلـ مــتـتــالـ مع
وقع الـسابع  فيما الزوراء والطالب وفي ا
رفع الطالب رصيدهم الى   ثالث نقاط  من
ـوقع الـثالث ثالثـة تعـادالت وخـسارة الى ا
ــسـتـوى عـشــر   في مـبــاراة لم تـرتق الى ا
ـنـتـظـر بـعـدمـا طـغى احلـذر الـشـديد عـلى ا
اداء العــبي الـفـريــقـ  عــنـدمـا مــر الـشـوط
ال  خـال من اخلـطـورة بـعـدمـا مـال االول 
اداء الطالب للـدفاع للـحد من  قوة الـشرطة
الـتي تـضم ثــمـانـيـة العـبـ  تـمت دعـوتـهم
للـمنـتخب الـوطني الـذي سيـغادر االسـبوع
احلالي للمشاركـة في الدورة   الرباعية في
الــسـعــوديـة وســيـلـعـب اولى مـبــاريـاته مع
األرجــنــتــ  واالخــرى مع الــســعـوديــة مع
وجود هـؤالء الالعبـ  لم  يعـكس الشـرطة
أي خطورة  وفشل في اختراق دفاع الطلبة
الـذي كــان في افـضـل حـاالته بــقـيـادة سالم
شاكـر االنتـداب اجليـد مع مجـموعـة العب
اخــريـن اســتـــعـــان بـــهم صـــاحب اخلـــبــرة
الـتـدريـبيـة يـحـيى  عـلـوان للـمـشـاركـة التي
يأمل ان يـنجح فـيهـا بعـد فتـرة انقـطاع عن
نـتـخب الـوطني الـعمل اثـر  االبـتـعاد عـن ا
ومع فـريـقه االم الـذي مـثـله العـبـا   ويـعـود
مـدربــا يـعـول عــلـيه انـصــار الـفـريق في ان
يغـير من مـسـار االوضاع  الـتي تعـثرت في
ـواسم االخـيــرة. واسـتـمـر اداء الـفـريـقـ ا
بــطـيـئـا   وبــقـيـا بال حــيـلـة هــجـومـيـة رغم
عـروفة فـي التـشكـيلـت وجود الـعـناصـر ا
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بـية باستقبال رسمي في نـتخب الوطني بالفروسـية في فعالية التـقاط الوتد غير األو حظي ا
ـبـية فـرقـد عـبد ســــــاعـد لـلجـنـة األو مـطار بـغـداد الـدولي وذلك بـحـــــضـور األمـ الـعـام ا

اجلبار.
نـتخب الـوطني الوسـام الذهبي فـي تصفـيات كاس الـعالم للـفروسـية التي اخـتتمت وأحرز ا
مـنافـسـاتـهـا مؤخـرا في جـمـهـورية مـصــــــــر الـعربـيـة بـعـد ان حل اوال بالـتـرتـيـــــــب الـعام
ـصـري ثانـيا ـنـتخب ا ركـز االول في الـبطـولـة السـابـقة ا جـامـعا  500 نـقـطة يـله صـاحب ا
ـنـتخب الـبـحريـني الـذي جمع 309 ـركـز الثـالث من نـصيب ا بـرصـيد  493 نـقـطة لـيـبقى ا

نقطة.
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(تـشـهـد الـرياضـة الـعـراقـيـة مـنـذ امد
طــويل من أزمــات مــتالحــقــة فــمـا ان
تـــنـــتــــهي ازمـــة حــــتى تـــقــــوم عـــلى
انـقــاضـهـا ازمـة جـديــدة في سـلـسـلـة
ـشتـغلـ باحلقل متـواصلة أنـهكت ا
ـــالـــيــة ــوارد ا الـــريـــاضي وبـــددت ا
وعـزلت الـقـيـادات اإلداريـة الـنـاجـحـة
امـــا األســبــاب فـــهي مــتـــعــددة وامــا
احلــلـول فـهي غــائـبــة او مـغــيـبـة مع
ســبـق اإلصــرار الــتـــرصــد.. في هــذه
احلـلــقـات نـحـاول ان نــسـلط الـضـوء
عـــلى األزمـــة الــريـــاضـــيــة مـن حــيث

فهوم والواقع) ا
ولـكي نـفـهم األزمـة او األزمـات جـيـدا
البـــد ان نـــفـــرق بـــ [أدارة األزمـــات
واالدارة بـاألزمـات والــتي تـقـوم عـلى
افـتعـال األزمـات وإيـجـادها كـوسـيـلة
شاكل التي للتغطية والـتمويه على ا
تـواجه النـظـام أألداري] حـيث يـخرج
هـــذا الـــنـــظـــام أألداري من ازمـــة الى
أزمــة !!وعـلى هــذا األســاس سـتــقـوم
االدارة بـــاألزمـــات عــــلى خـــلق أزمـــة
جــديـــدة (وهــمــيــة) يــتـم من خاللــهــا
تــوجــيه قــوى الــفــعل اخملــتــلـفــة الى
تكريس وتكريس األزمة وتعقيدها!! 
ــبـدأ فــقـد انـتــشـرت في وعــلى هـذا ا

كــــافــــة اجملـــــاالت ومــــنــــهــــا اجملــــال
الريـاضي ظـاهرة (االدارة بـاألزمات )
ـثـال كـثـير لـذا نـشـاهـد عـلى سـبـيل ا
ــؤســســات او وكــثـــيــرا مــا تــفــشل ا

الــــــوزارات او الـــــــســــــيــــــاســــــات او
االحتــادات واألنــديـة الــريــاضــيـة في
حتقيق إيجاب لهـا .وخير دليل هناك
ـبــيـة احتـادات ريــاضـيــة ودورات او
ــيـة او آســيــويـة حــيث تــفــتـعل وعــا
االدارات أزمـــات بـــعـــيــدة عـن األزمــة
احلـقيـقـيـة .الـتي وقـعت بـها من اجل
(التـغطـية ) والـتمـويه على (الـفشل )
كي جتد االدارة احلل الضعيف وعدم
مواجـهة احلـقيـقية الـغيـر تخـطيـطية
الـتي ادت الـى الـفـشل .وهــذا كـله من
اجل ان جتد االدارة الـريـاضـية احلل
واخلـروج من األزمـة احلقـيـقـيـة التي

حدثت.

لـــذا هــنـــاك وفي االدارة الــريـــاضــيــة
احلـديثـة يـطـلق الـبـعض على االدارة
باألزمات من إنها (علم صناعة األزمة

للتحكم والسيطرة على االخرين)!!
ـصنـوعة واجلـديدة علـما ان األزمـة ا
واخملــتـلــفــة لـهــا (مــواصـفــات) حـتى
تـبدو حـقـيـقـية وحـتى تـؤتي ثـمـارها

وأن اهم مواصفاتها هي:
ــســرح ــبــكــر وتــهــيــئــة ا [االعـــداد ا
أألزموي] ثم توزيع األدوار على قوى
ـفـتـعـلـة !!وعـلـمـا هـذه صـنع األزمـة ا
األزمة هي مـزدوجة الـتأثـير وثـنائـية
االجتــاه. كـمــا قــد تـكــون األزمــة هـذه
سريعـة في نشؤهـا !!او في انتهـائها

لـتصـبح كـما يـطـلق علـيـها مـصـطلح
(زوبعة في فنجان) لكنها بالواقع أي
األزمــة مــزدوجــة الــتــأثـيــر ولــكــنــهـا

مضادة في االجتاهات.
ر لـكن بـاحلقـيـقـة اآلن األزمـة الـتي 
بـــهــا هـي أزمــة (صـــنــاعـــة األنــســان
الــعـربي لـألسف وهـذا يــتــطـلب مــنـا
بـالـذات الـتـكــاتف في مـجـال الـبـحث
العلمي. لكـننا مرة اخرى ولألسف ال

وجود للبحث العلمي لدينا!!!!!!!
رغم اآلن كل شيء في حـياة األنـسان
هو عـلم.وكمـا هو في مـوضوعـنا عن
الــريــاضـة والــســيــاسـة واالقــتــصـاد
والصناعة وأسس التـجارة والتعليم
والــصـحــة لـذلـك فـلــو انـتــهت األزمـة
واألزمـات سـيـكـون وسـيـحل مـحـلـهـا
شيء كــبـيــر في (االسـتــقـرار لــيـكـون
مـبــدأ لـلـتـطـور) وخــيـر دلـيل لـسـؤال

يقول?? 
كــيف نـــعــالج اوجــاع الــريــاضــة في
العراق وخاصة الكرة والعاب القوى
ــبي والـتـخـطـيط وإعـداد الـبـطل األو
لــلـمـســتـقـبل الــذي افـتــقـدنـاه في كل
شيء. إذن أال تــــــكـــــون هــــــذه ازمـــــة
وازمات ??فكيف نستعـد لبناء الكيان
أألدري الـريـاضي وخـاصة فـي إعداد
األبـطـال الـلـولـبـيـون مـسـتـقـبال ??!اال
تـكون هـذه ازمـة ??كـيف نـقـضي على
ــالي واالداري الــريــاضي الــفــســاد ا
وتــصـحـيـح مـســار الـريـاضــة وكـيف
نــــقـــضي عـــلى االدارة الـــريـــاضـــيـــة
ـة وتــصــحـيح مــســارهـا ??اال الــقــد

تكون هذه أزمة وازمات?? 
إدارة األزمات في الرياضة:

بـــعـــد ان عــرفـــنـــا األزمـــة في اجملــال
الـريـاضي وتــوابـعـهـا البـد ان نـدخل

الــعـلـمــيـة في مــفـهــومـهـا وانــواعـهـا
وخصائصها.

{ ماهي إدارة األزمة.
{ مــفـهــوم األزمـة من وجــهـة الــنـظـر

العلمية.
{ خصائص األزمات.

ـــشــكـــلــة. { الـــفــرق بـــ األزمــة. وا
والــكــارثــة. والــصــراع. واخلالف. ثم

احلادث.
{ انـــواع األزمـــات عـــلـى الـــريـــاضــة

العراقية.
{ أسباب نشوء األزمات.

{ مــاهي حـــدة وقــوة األزمــة. ودورة
حياة األزمة.

{ مـهـارات الـقـائـد الـريـاضي وغـيره
في األزمة وإدارتها.

راجع السبع ألداره األزمات. { ا
{ األســالــيب االداريــة احلــديــثــة في

إدارة األزمات.
{ قواعد إدارة األزمات الستة.

ماهي إدارة األزمات?
األزمـة بـاحلـقيـقـة تـعـد حلـظـة حـرجة
ــصـيــر الـكــيـان وحــاسـمــة تـتــعـلق 
أألداري الـــــــذي حتـــــــدثـت عـــــــنـه في
الـســطـور األولى ولــذلك فـأن الــكـيـان
أألداري الــــذي أصــــــــــــــيـب شــــكــــله
بصعوبـة حادة امـــــــام متـخذ القرار
قــد جتـعـلـه في حـيــرة بـالــغـة في ظل
ســــــــاحـة من عـدم التـأكـد والقـصور
ـعـرفة وهي وكـمـا تـعـلـمـون قـصـور ا
واخـتالط األســـــــــبـاب بـالــنـــــــتـائج
وتــداعي كـل مــــــــــنــهــا في شـــــــــكل
مــــتـالحق لــــيـــــــــــــــزيـــــد من درجــــة
اجملـــهـــول مـن تـــطـــورات قـــد حتــدث
مـــســـتـــقــــبال من األزمـــة وفي األزمـــة

ذاتها.
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تـشرع الـعاصـمة األرجـنـتيـنيـة بويـنس آيرس
ي لهذا بي عا في أهم استـحقاق رياضي أو
الـعام وهـو النـسخـة الثـالثـة من دورة االلعاب
ـبيـة للـشبـاب والتي افـتتـحت في السـاعة االو
السادسة من مساء يوم أمس السبت بتوقيت
األرجـنـتـ (الـثــانـيـة عـشـرة مـنــتـصف الـلـيل
شـاركة مـئـت وست دول بـتـوقيت الـعـراق) 
سـتـتنـافس في إطـار مـئـتـ وإحـدى وأربـع
فـعـالـيـة مـدرجة ضـمن ثـالث وثالثـ ريـاضة
ـبـيـة الـدولـيـة والـلـجـنة اعتـمـدهـا الـلـجـنـة األو

نظمة لهذه الدورة. ا
ـشـاركون ويقـتـرب الـرياضـيـون الـعـراقيـون ا
في هــذه الـدورة مـن أمل الـتــمـثــيل االيــجـابي
للـعراق في هذه الدورة التي وضع لها سقف
عمـري يتراوح ب أربع عشرة وثماني عشرة
سنة  بـينما يتـجسد احلضـور العراقي بوفد
مؤلف من سبعة وعشرين شخصا ب رئيس
لــــلــــبـــــعــــة واعالمـي والعب وإداري ومــــدرب
ومعـالج طبي  وسيـكون العـراق حاضرا في
خــمس ريــاضــات هي خــمــاسي كــرة الــقــدم
بارزة والرمايـة والعـاب القوى والـفروسيـة وا
ــبـيــة الــعــراقــيـة  بــعــدمــا رأت الـلــجــنــة االو

ضـرورة حتـقـيق أقـصى قـدر من الـنـتـائج في
ا يـتناسب مع امكانيـات رياضيينا الدورة و

الذين تمت تسميتهم لالشتراك في الدورة.
وكــان الــريـاضــيــون قــد بـاشــروا في مــديــنـة
ـجرد الـوصول بـويـنس آيرس حتـضيـراتهم 
ــتـابــعـة ـاضي وذلك  إلـيــهـا يــوم األربـعــاء ا
ميدانـية من إدارة البعثة ورئيسها سرمد عبد
بية  والذي اكد الي للجنة االو االله االم ا
ـكن من أجل عـلى ضــرورة بـذل كـل جـهــد 
ــشـاركــة الـعــراقـيـة فـي هـذه الـدورة إجنـاح ا
ـا مـحـددة بـعـدد والـتي لم تـكن واسـعـة  وإ
من الريـاضي الـواعدين الـذين سبق لهم أن
ـيـزة في اإلطـارين حـقــقـوا نـتـائج خـارجـيـة 
الـعـربي واآلسيـوي ـ وقد حـانت اللـحظـة التي
بي ـسرح الشـبابي االو يظهـرون فيهـا على ا
ثل مـنتـخب شـباب الـصاالت إحدى  فـيمـا 
مـراحل الـنـجـاح الـعـراقي في هـذا الـريـاضـة
وتــزايــد االهــتــمــام بـالــلــعــبــة وتــوسع الــفـرق

شاركات اخلارجية . وا
ــنـتــخب مــشــيــرا إلى أنه يــتــوقع أن يــكــون ا
ـنـتـخب الـذي الـشـبــابي خـيـر امـتـداد لــذلك ا
ــركـز الـثـانـي في بـطـولــة آسـيـا الـتي أحـرز ا
اضي  واكـد علو أقيـمت في تايالند الـعام ا

كعب اللعبة عراقيا .
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 أعـلن االحتاد الـعـراقي للـمالكـمـة اجلمـعـة استـدعاء  22مالكـماً لـفـئتي الـناشـئـ والشـبـاب استـعدادا
انيا الدولية. لبطولة ا

ـعسـكر الـتدريـبي كان امـس السبـت" مبـيناً ان الكمـ با وقال رئـيس االحتاد عـلي تكـليف ان "الـتحـاق ا
." الكم هم من فئتي الشباب والناشئ "ا

ستدع لـفئة الناشئ هم حسـ مثيل وعلي هشام ومحـمد حس ومحمد انور الكم ا واضـاف ان "ا
وعقيل خالد وحيدر عبد الهادي وباقر حس وعلي قاسم واحلسن عامر وعبد الوهاب عمار".

سـتـدع لـفـئـة الشـبـاب هم مسـلم خـالد وحـسـ مـسلم ومـؤمن عـقيل الكـمـ ا واشـار تـكلـيف الى ان "ا
وحـس قاسم وحس عبـد الهادي وأدهم فاضل وعبـاس وسيف سعد وكرار نعـمة ورضا طالب وسجاد

علي وهاشم عماد".
بية مع االحتادات الرياضية جانب من اجتماع اللجنة االو

باتت فـريق نادي الـقوة اجلـوية عـلى يبـعد  90حقـيقـة فقط لـتحـقيق لـقبه
الـثالث في بـطولـة كاس االحتـاد االسيـوي  بعـد ان حقق لـقبي الـبطـولة
ـاضيـ متـفوقا عـلى الفـريق الهـندي بـنغـالورو حيث ـوسم ا خالل ا
عادة مـا يقام الـنهائي من بـطل البـطولة في شـرق القارة االسـيوية  في
مواجهة مع بطل فـرق غرب اسيا  حيث انتصـر فريق القوة اجلوية في
ــجــمـوع نــهــائي بــطـولــة غــرب اســيـا  عــلى فــريق اجلــزيــرة االردني 
بارات ( (1-4فـيمـا انتـصر  فـريق  التـ اسـير الـتركـمانـستـاني على ا
واجـهة فـريق اجلوية فريـق بنغـالورو الـهنـدي ليصـبح الطـرف الثـاني 

ؤمل اقامتها نهاية الشهر احلالي .. باراة  التي من ا في ا
وبغض النـظر عن مقـدرة الفريق التـركمانـستاني وعدم وجـود مقاربات
وسم مع الفريق الـهندي الـذي انتصـر عليه الـفريق العـراقي خالل ا
اضي فان حتقـيق اللقب من جانب اجلوية الـعراقي  سيكون حافزا ا
ألثـبـات عافـيـة الكـرة الـعراقـية الـتي  تـعـرضت للـكـثيـر من الـضغـوطات
ـوسم احلـالي والـنـتــائج الـهـزيــلـة لـبـعض مـن مـنـتـخــبـاتـهـا في ظــرف ا
خـصـوصـا من جـانب مـنتـخـبـات الـفئـات الـعـمـرية الـتي تـعـرضت لـهزة
تـهمـة بالتالعب ـطار وابعـاد بعض االسـماء  ا كبـيرة نـتيجـة فضـيحة ا
ـا تعرضت له بإعـمارهـا  فكـانت حتقـيق النـتائج اخمليـبة مـرأة عاكـسة 
نـتخـبات الـتي كانت في الـسابق حتـقق ما مـأمول مـنهـا متـسيدة تـلك ا
بطولة الفئات العمرية في القارة  في اكثر من محفل وبطولة  لذلك بات
ـنـشودة الـتـعويـض من جانب فـريق الـقـوة اجلويـة السـتـعادة الـعـافـية ا
ــواهب لــلــكـــرة الــعــراقـــيــة الــتي عـــرفت بــانـــهــا كــرة والدة زاخـــرة بــا

واالمكانيات القادرة على حتقيق الفارق ..
استقـرار الفـريق اجلوي هو من اهم الـعوامل التي عـززت حضوره في
ـباراة الـنهـائيـة فالـنجـوم ذاتهم من حـققـوا  كاس الـبطـولة لـلمـوسم ا
نـصرمـ وبات الـنجم الـهداف حمـادي احمـد من كلـمات الـسر التي ا
عززت  اقتراب الفريق العراقي من  حتقيق حلمه بالظفر باللقب الثالث
 حيث اسهمت هذه البطولة بالرغم من ابتعادها عن االضواء االعالمية
ـؤشـرات كونـها ال تـتـمتع بـاحلفـاوة الـتي تالـها  وابـرازها لـلـكثـير من ا
البطولة الرئيسية وهي كاس ابـطال اسيا والتي جتمع النخبة من اندية
الـقـارة االسـيـويـة السـيـمـا في شـرقـهـا من االنـديـة الـيـابـانـيـة والـكـورية
اجلنـوبية  والـتي تبـرهن على قدرة تـلك البـلدان على االهـتمـام بأنديـتها
نـتخـباتـها الـتي لم تـتأخـر عن االستـحقـاقات كـونهـا الرافـد االساسـي 
ونـديال فـظهرت ـثال با هـمة بل تـواجدت في احملـفل االكثر شـعبـية  ا
سـتوى متفاوت لـكنه لم يدلل على منتـخبات اليابـان وكوريا اجلنـوبية 
ـضي بوتيـرة تسـعى للحـديث عن تطور ـنتخـبات االسـيوية من ا قدرة ا
نـتـخبـات االوربـية الفت في الـقـارة الصـفـراء كـما عـززت بـذلك بعـض ا
التي  لعـبت بوتيرة مـتجانسـة  واسلوب مهم لـتحقق نتـائج الفتة واعني
نـتـخبـات التي لم تـلعب ـنتـخب الكـرواتي  او ا ـثال ا بـها عـلى سبـيل ا
حتت الــــضـــوء وذهـــبـت الى ابـــعــــد االدوار دون ان تـــدرك ان من بـــ
ـتـقـدم من بـطـولـة كـاس ــــــــسـتـوى ا طـمـوحـاتـهـا الـوصـول الى هـذا ا

العالم ..
رتـقب لو حتـقق للفـريق اجلوي فـسيكـون لقب الـسعد بـالنـسبة اللـقب ا
ا لـلـفـريق العـريق وهـو يـقبـض على لـقـبه الـثالث فـي البـطـولة الـتي لـطـا
عـبـست بوجه االنـديـة الـعراقـيـة السيـمـا فريـق نادي اربـيل الـذي لثالث
مرات  وصل للمـباراة النهائيـة للبطولة لـكن سطوة الفرق الـكويتية كان
بـاريات لـصاحلـها  فـعاد لـها الـتأثـيـر االكبـر بالـــــــــفوز وحـسم تلـك ا
الـفريق اجلوي لـيعـيد االعـتبار لـلكـرة العـراقية  ويـحقق صـداقة دائـمية
ـهــــــــمـة لالعـبي الـفـريق مـع الـكـاس  وهـذا كـله من جـانب الـتـولـيـفـة ا
نـاسـبـة التي من ـدرب عـلى ادارة اخلـطط ا اجلـوي  فضـال عن قدرة ا
شانها  تـوطيد التـرابط واالنسجام بـ الالعب في سبـيل  التقليل من
الكرات اخلـــــــــاطئة ومحاولة منح اللـعب زخما هجوميا يسهم بشكل
ــنــاطـقه وبــاخـر لــزيــادة الـضــغط عــلى الــفـريـق اخلـصم خــصــوصـا 
الدفاعية من اجل دفع الفريق الرتـكاب االخطاء  او فتــح الثغرات التي
طــــــــلوبـة واللعب في كن احلـلول مـنهـا في ســــــبيـل االختراقـات ا
نطقة  الدفاعية التي يحسن التحكــــــــم بها الالعب ا
ذو اخلـبـرة الـكـبـيرة حـمــــادي احـمـد والـكـثـير من
الــكـرات الـتـي حـســـمــهـا هــذا الالعب جـاءت من
تلك االخـتـراقات  الـتي ينـبغي ان تـكون حـاضرة

من اجل حتقيق اللقب الثالث للفريق اجلوي ..
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