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وضع االحتاد اآلسـيوي لكـرة القدم الـعراقي نور صـبري والسـعودي محـمد الدعيـع ضمن قائـمة شملت  6 مـرشح
ـنـاسـبـة اقـتـراب انـطالق نـسـخـة  2019 في ـرمى األفـضل فـي تـاريخ نـهـائـيـات كـأس آسـيـا وذلك  الخـتـيـار حـارس ا
اإلمارات. وأشـار االحتاد اآلسـيوي إلى أن نـور صبري دافـع عن مرمى منـتخب بالده خالل مـشوار الـفوز بـلقب كأس
آسيا  2007 ولم يتلق سوى هـدف فقط وساهم في حتـقيق هذا اإلجناز من خالل احملـافظة على نـظافة شباكه في 4
مباريات متـتالية. وفي الدور قبل النهائي وبعـد أن استمر التعادل السلبي طوال  120دقيقة كان نور البطل في ركالت
التـرجـيح عـندمـا تـصـدى للـركـلـة التي نـفـذهـا يوم كي-هـون ثم سـدد كـيم جـوجن-وو في القـائم لـيـفوز الـعـراق ويـتأهل

للنهائي. 
ميـز في صفوف مـنتخب الـعراق طوال  16عـاماً وخاض أكثر من  100مبـاراة دولية كـما مثل ـرمى ا ولعب حارس ا

ركز الرابع. بية  2004 في أثينا عندما حصل العراق على ا العراق في دورة األلعاب األو
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الــوسط بـــهــدف مــحـــقــقــا الـــتــحــول في
ـذكور واخلروج من النـتائج بعـد الفوز ا
نـفق التـأخـر واخليـبـات وواصل ميـسان
تألـقه ب جـمهـوره وملـعبه الـذي يسعى
لـقـفله بـوجه الـضيـوف عنـدمـا تقـدم على

فريق احلس بهدف.
وجنح البطل بتحقيق الفوز على النجف
بـهدف كان كـافيـا للـخروج بـكامل الـنقاط

لكنه خسر الصدارة.
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وكـانـت  مـبـاريـات الـدور  32من بــطـولـة
ـاضي قد الـكاس الـتي  جـرت االسبـوع ا
اسـفرت  عن فـوز الكـرخ عـلى احلسـينـية
بــثـالثــة اهـــداف دون رد واحلـــدود عــلى
الـتاجي بـهدف  والـكهـرباء عـلى الهـندية
بثالثـة اهداف لواحـد  واجلوية عـلى بلد
ـيـنـاء بـثالثـيــة نـظـيـفـة  واألمــانـة عـلى ا
بــثالثـة اهـداف لـهـدفـ  وتـغـلب الـوسط
ـثـنى بـهـدفـ دون مـقـابل  وجنح عـلـى ا
الـسـمــاوة بـالـفـوز عـلى الــبـحـري بـهـدف
وتــمــكن الـــديــوانــيــة من الــتـــغــلب عــلى
الـصـنـاعـات بـهــدف  واربـيل عـلى  قـلـعـة
صــالح بــربــاعـيــة والــطالب عــلى الــكـفل
بـسـتـة  اهـداف لهـدفـ  واجلـنـوب  على
ســامـراء بــخـمــسـة اهــداف وخـســر نـفط
مـــيــســان امــام فــريـق احلــســ  بــهــدف
وتــفـوق الــنــجف عــلى اخلـطــوط بــهـدف
وتــعـــادل الـــنــفـط واجلــنـــســـيــة من دون
اهــداف  وتــغــلب الــزوراء عــلـى الــكــوفـة

بستة اهداف.
 وتـنظـر الـفرق مـبـاريات  االيـاب التي لم
ــســابــقـات الــتي احـددهــا بــعــد جلــنــة ا
سيترشح ستة عشر فريقا لدور السادس

عشر.

االمــور  ومـؤكــد ان الــفــرق  تــتـطــلع الى
حتـسـ االمــور   لـتـحـقــيق الـتـوازن من
ــشــاركــة  وألنــهـا اجل  تــغــســر مــسـار ا
سـتكـون امام مـبـاريات صـعبـة  مع مرور
توقع ان يـشهد استـقرارا للفرق الوقت ا
بـعـد اربع جــوالت مـنـهــا لالن لم تـعـكس
ـفاجأة  التي نفسـها لكن مـهم ان تظهر ا
ستـزيد من حـدة النـتائج  وهـذا باتي في
مـصـلــحـة الـبـطـولـة واهــمـيـة ان  تـشـهـد

ستوى. منافسات عالية  ا
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وكــانت مــبــاريــات اجلــولــة الــرابــعــة قـد
اسفرت عن تمكن اجلنوب من الفوز على
احلدود بـهدف لـيتقـدم خامـسا فيـما بقي
ـوقع التـاسع عشـر وانتهى احلدود في ا
لـقـاء الـشـرطـة والــطالب بـتـعـادلـهـمـا من
دون اهـداف لـتـظـهـر اثـار الـنتـيـجـة عـلى
موقفيهما في الترتيب خصوصا الطالب
وعـاد الـصـنـاعـات بــتـعـادل بـطـعم الـفـوز
بـعـدما فـرض الـتعـادل في الـوقت الـبديل
لــيـعـود بــنـقــطـــــــــة غـالــبـة كـمــا انـتـهت
مواجهة النفط واالمانة بتعادلهما بهدف
ــســـــــــــتــفـــيــدين مـن اجلــولــة وأكــثـــر ا
ـذكـورة كــان الـكـرخ الـذي تــقـدم بـفـوزه ا
عـــلى الــبــحــري بـــثالثــة اهــداف لــواحــد

للصدارة.
وحقـق اجلوية فـوزا مهـما بـالتـغلب على
الـسـمـاوة بـهـدفـ دون رد واجـتـياز اول
اخـتـبـار خـارج الـديـار لـيـعـكس قـوته من
البدايـة بثالثة انـتصارات التي قـد تنقله

للموقع االول.
 والـتـعادل كـان قـد حسم لـقـاء الديـوانـية
والـكـهـرباء بـهـدف في الـوقت الـذي حقق
ـيـنـاء الـنـتـيـجـة االهم بـعـد الـفـوز عـلى ا

مـن جـانـبه كـان اربـيل قـد تـعـادل وخـسـر
مباراتي الـذهاب   وسيكـون امام اختبار
غــيــر ســهـل وسط حتــديــات الـــنــتــيــجــة

واطماع اصحاب االرض بها.
 مــا يـبــحث عـنـه عـمــاد عـودة   تــقـد م
مـبـاراة  مـقـبولـة وسط الـعـاصـمة وحتت
انظار وسائل االعالم في مشاهدة العائد
اربــيل وكـــيف ســـيــقـــدم مــبـــاراة الــيــوم
والعودة بفـوائدها  عندمـا يكون  الفريق
قـد تـدارك االخــطـاء  عـبـر فــتـرة الـتـوقف
لتعـديل  االمور وحتديد مالمح الـتشكيل
الـذي سيـمثلـه في  مواجـهة  مـؤثرة جدا
ــر به بــســبب الـــوضع الــصــعب الــذي 
الـــكـــهـــربــاء واالمـل في  اســـقــاط اربـــيل
توقع ان يـلعب بحذر لـلحد من خطورة ا
ـهـمـة الـتي يـكـون قـد حـضـر لـهـا عودة ا
لــلـعــودة الى ســكــة االنـتــصــارات   امـام
الـوضع الـغـيـر مـسـتـقـر  بـسـبب الـوضع

احلرج ودخل في  متاهات النتائج.
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ويــقـول الــزمـيـل كـاظم الــعـبــيـدي عــضـو
احتاد االعالم الـرياضي نـامل ان نـشاهد
منـافسات قـوية كـما متـوقع بعد  الـبداية
اخملـتــلـفــة من فـريـق ألخـر  والــبـحث عن
ـزيد من االداء التـوازن من خالل تـقد ا
وحتسينه  خصـوصا وان عدد من الفرق
تـمـر بـوضـع  مـقـلق  امـام الــبـدايـة الـتي
حتتـاج الى تعديل وهـذا مرهون بـنوعية
الـنتـائج  اتي علـى اساسـها يـجري تـقيم
األمــور   بـعــدمـا ظــهـر تــأثـيــر مـبــاريـات
اجلوالت االخيرة  الصعبة لبعض الفرق
الـتي يأمـل ان حتفـزها لـتـقد الـعروض
االفـــضل  وان تـــلــــعب دورا  في الـــلـــعب
لــلـحــد من انــخـفــاض الـنــتـائج وتــفـادي

جلـانب الــضـيــوف الـذين يــعـولــون عـلى
إمـكــانـات الالعـبــ في تـمـهــيـد الـطـريق
وقف من لـلعـودة بكل الـفـوائد وتـعزيـز ا
ـنــافـسـات هـذه الــفـتــرة  امـام تـصــاعـد ا
ـــتـــوقـــعـــة  مـن اجل حتـــســـ الـــفـــرق ا

واقعها.
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ــوقع من جــانــبه يــسـعـى اجلـنــوب في ا
اخلـــــامس بـــــخـــــمس  نـــــقـــــاط من ثالث
مباريات وسيلعب مـنتشيا بفوزه األخير
  ســامـراء بـبــطـولــة الـكـاس بــخـمــاسـيـة
نظيفـة وقبلها عـلى احلدود خارج الديار
ــعـنــويـات عــالـيــة فـضال عن والــعـودة 
االستـفادة من فتـرة التوقف في  مـعاجلة
األخطـاء  امام االهتـمام اخلاص  بـاللقاء
ـذكـور والوقـوف بـوجه مـفارز الـشـرطة ا
وإحـباط   مـخطـطهـا عبـر  طريـقة الـلعب
الـتي يكـون قد حـددها عـادل ناصـر الذي
يـأمل في   حتـقـيق  تكـرار نـتـيجـة الـفوز
األخـيرة عـبـر اجواء الـلعب الـتي يـستـند
عليها اجلنوب  واالعالن عن بداية مهمة
 ما جعـله في وضع مناسـب  والتأسيس
ـتواجد وقع ا عـليـها فـبي لقـاء اليـوم وا
ــواجـــهــة  بــشــعــار بـه   احــد  حــوافــز ا
الـتـحــدي والـفـوز  واسـتــهـداف  خـطـوط
الـشـرطـة  وتـعـطـيـلـهـا عن الـعـمل  والـرد
رتكـز على العبي بقـوة على   التـشكـيل ا
ـنـتـخـب ومـواجـهـتــهـا بـقـوة  من خالل ا
جهود لالعبـ التي ترى أهميـة النتيجة
ـزيـد  من  والـوصل الـيـهـا عــبـر تـقـد ا
االداء الــفــردي لـــبــعض عــنــاصــره الــتي
قـادته الـى نتـيـجـتـ مـهـمـتـ  والوضع
الـعام عـلى مسـتـوى  الفـريق الذي يـكون
ـهمة قد كـثف من استـعداداته  خلوض ا

القوية  واخلروج بكامل نقاطها.
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وبعد  توقف الكهـرباء  وفقدان السيطرة
درب عـلى العـمل  اخملي ب امـام مـهمـة ا
مـحـمــد صـبــار  في  قـيـادة الــفـريق   في
وقع التاسع مهمة صعبة مع اربيل في ا
بخـمس نقـاط والدفع بـاألمور عـبر فرض
الـفريق نـفسه  عـلى الضـيوف   لـتحـقيق
ـتعـثـرة  التي شيء في بـسـبب الـبدايـة ا
اثـارت قـلق االدارة الـتي تـامل ان يـتـغـير
طـلـوبة الـوضع عـبـر حتقـيق الـنـتيـجـة ا
ـوقع الــسـادس لــتـدارك الــتـأخــر حـيـث ا
عشـر قد  يـفرض عـليه البـقاء  ومـواجهة
االســـوأ  والــفــوز ســيــكـــون مــحــفــزا في
باريات ـوقع اخر  امام تهـديد ا التقدم  
الـتي نـالت مـنه  ما بـتـطـلب من الالعـب
الـــبــحث عن االنــتـــصــار االول لــلــتــوازن
صـلحـته على حـساب بـالنـتائج  وتـأتي 
اربــيـل  النــتـــشـــاله مـن خالل الـــتــعـــامل
ـبـاريـات بـفــاعـلـيـة  لـرفع ـطـلــوب مع ا ا
مــعــدل  الــنـقــاط    الــتي  يــعـاني مــنــهـا
الــــفــــريـق احملـــبـط  والــــظــــهــــور خـــارج
التـوقـعـات  بـعـد مـوسم حـافل بـالـنـتائج
ــوقع اخلــامس في  افــضـل مــشــاركـة وا
لكنه فشل في تقد نفسه كفريق منافس

استهل مبارياته بضعف واضح.  
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تظـهـر مـخـاوف جـمهـور الـشـرطـة  بـشدة
امــام مــبــاريــات الــذهــاب  وتــأثــيــراتــهـا
واسم األخيرة السلبية عـلى مشاركات  ا
عنـدما  فشل  بـأكثـر من اختبـار  والفشل
تلكه للحد منها والـتصدي  لها رغم ما 
من عـنــاصـر مـهــمـة  الـتي يــأمل ان تـأكـد
حـضـورها   بـفك عـقدة نـتائـج   مبـاريات
الـذهــاب  والـتــخـلص مـنــهـا امـام مــهـمـة
الصـراع على الـلقب الـذي بقي بـعيدا عن
خــزانــة الــنــادي والــفـريـق الــذي سـيــحل
ضيفا عـلى فريق نفط اجلـنوب في اللقاء
ـلــعب الــزبـيــر  الـتــحـدي الــذي يـجــري 
االخـر لالعبي الـشـرطة  بـسبب  االرضـية
الـتي قـد  تسـبب بـإصـابة  العـبي الـفريق
الذين  اغليهـم يلعبون للـمنتخب الوطني
ـر بحالـة اعداد لـبطولـة ا اسيا الذي 
ـقبـل وكان مـهـمـا ان تـنقل مـطـلع الـعـام ا
ـديــنـة الــريـاضــيـة ــبـاراة الى مــلــعب ا ا
الثاني   وفـتح أبوابه الستقـبال مباريات
اجلنـوب والبـحري واستـخدامه  لـتجاوز
ا تـشكله  من صـعوبات تأثـير االرضيـة  
امـام جـمـيع  العـبي الفـرق دون اسـتـثـناء
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وقع الـثامن شـهدت بـدايـة الشـرطة فـي ا
بـخــمس نــقــاط من ثالث مــبـاريــات فـوزا
عـــلـى الـــوسـط وتـــعــــادلــــ مع الـــزوراء
والطالب قبل اخلروج للمواجهة الصعبة
امــام اجلــنــوب الــتي الــيــوم االحـد الــتي
تمثل االختبار احلـقيقي لقدرات الالعب
نتـخب الوطني حيث ثـمانية مـن العبي ا
مـا يــجـعل من الـفـريق في الـوضع الـفـني
ـطـلـوب  الـتي عـلـيهـا ان تـأخـذ بـاألمور ا
باالجتاه الصحيح والعمل على استعادة
تــوازنه عـبــر الــلـعـب بـشــعــار البـديل عن

واجهة بحماس. الفوز واالقبال على ا
ـهمة ال ويـدرك جهـاز الشرطـة الفـني ان ا
تـخــلــو من اخملــاطـر الــتي قــد تـؤدي الى
التـعثر ما يـتطلب   اعـتماد طريـقة اللعب
ــثــلـة بــتـقــد االداء الــهـجــومي  بــعـد
تـسـجـيل هـدفـ  من ثالث مـبـاريـات رغم
هـارية الـتي علـيها ان وجـود العـناصـر ا
حتـــــــــدد مـالمح األمـــــــــور من االن    وان
تـكـسف عن نـفسـهـا  من اجل  دعم مـهـمة
الـفـريق التـي  يفـتـرض ان تبـدا بـوضوح
مـن البـدايـة  الـغـير مـتـوقـعـة ويـخشى ان
تـنـعـكس عـلـى  اجلوالت الـقـادمـة   حـيث
مــواجـــهــات اخلـــارج  الــشـــغل الـــشــاغل
جلــمـــهــوره   واالمل في تـــخــطي بــوابــة
اجلـنــوب  بـعــد تـكــامل صـفــوفه  وعـودة
ــنــتـخب ــشـاركــة مع ا الالعــبــ  بـعــد ا
الـوطـني بـالـدورة الـربـاعـيـة الـوديـة التي
اضي اختتـمت في السعوديـة األسبوع ا
وعــلـيـهــا الـلــعب بــجـديــة حـتى  من اجل
تدارك مـخاطر اللـعب  خارج معـقلهم ألنه
ـــكن الـــتـــفـــريـط بــنـــقـــاط مـــثـل هــذه ال 
ـبـاريــات امـام مـطـالب األنــصـار  بـعـدم ا
قـبـول أي عـذر  ومـسـوغ امـام أي نـتـيـجة
غــيـر الـفــوز  الـذي تــظـهـر الــتـرشــيـحـات

v d*« w

dÝUš ‰œUFð

تـشـهد الـرياضـة الـعراقـيـة منـذ امد
طـــويل أزمـــات مـــتالحـــقــة فـــمــا ان
تــنـــتـــهي ازمـــة حـــتى تـــقــوم عـــلى
انـقـاضهـا ازمة جـديـدة في سـلسـلة
شتغل باحلقل متواصلة أنهكت ا
ــالــيـة ــوارد ا الــريـاضـي وبـددت ا
وعزلت الـقيادات اإلداريـة النـاجحة
امــا األسـبــاب فــهي مـتــعــددة وامـا
احلـلـول فـهي غـائـبـة او مـغـيـبة مع
ســبق اإلصـرار الــتـرصــد.. في هـذه
احلـلقـات نحـاول ان نـسلط الـضوء
عــلى األزمــة الــريــاضـيــة من حــيث

فهوم والواقع). ا

وتعقيدها!!  
ـبـدأ فـقـد انـتـشرت في وعـلى هـذا ا
كـــافــــة اجملـــاالت ومـــنــــهـــا اجملـــال
الـــــريـــــاضي ظـــــاهــــــــــــرة (االدارة
بـاألزمـات) لـذا نـشـاهـد عـلى سـبـيل
ــثــال كــثــيــر وكــثــيــرا مــا تــفــشل ا
ـــــــؤســــــســـــــات او الــــــوزارات او ا
الــسـيــاسـات واالحتــادات واألنـديـة
الـريـاضـيـة في حتـقـيق إيـجـاب لـها
.وخــــيــــر دلــــيل هــــنــــاك احتــــادات
ية او بية وعا رياضية ودورات او
آســـيــويــة حـــيث تــفـــتــعل االدارات
أزمـات بعـيـدة عن األزمة احلـقـيقـية
.الــــتـي وقـــــعـــــــت بـــــهـــــا من اجل
(الـتغطـية) والـتمـويه على (الـفشل)
كي جتـــد االدارة احلل الـــضـــعـــيف
وعـدم مــواجـهـة احلـقــيـقـيــة الـغـيـر

تخطيطية التي ادت الى الفشل .
وهــذا كــله من اجـل ان جتـد االدارة
الــــريـــاضــــيـــة احلـل واخلـــروج من

األزمة احلقيقية التي حدثت
لـذا هــنـاك وفي االدارة الــريـاضــيـة
احلديثة يطلق البعض على االدارة
بــاألزمـات مـن إنـهــا (عــلم صــنــاعـة

األزمــة لـلــتــحـكم والــســيـطــرة عـلى
االخرين)!!

ــــصــــنــــوعـــة عـــلــــمــــا ان األزمــــة ا
واجلــــديــــدة واخملــــتـــــلــــفــــة لــــهــــا
(مـواصـفـات) حـتى تـبـدو حـقـيـقـيـة
وحــــتى تــــؤتي ثـــمــــارهـــا وأن اهم

مواصفاتها هي:
ــسـرح ـبــكـر وتــهـيــئـة ا [األعــداد ا
أألزمـــوي] ثم تــــوزيع األدوار عـــلى
ـفتعـلة !!وعـلما قوى صـنع األزمة ا
هـذه األزمــة هي مـزدوجــة الـتــأثـيـر
وثــنـائــيــة االجتـاه. كــمــا قـد تــكـون
األزمة هذه سـريعة في نـشؤها !!او
في انـتـهـائـهـا لـتـصـبح كـمـا يـطـلق
عليهـا مصطلح (زوبـعة في فنجان)
لـكـنـها بـالـواقع أي األزمـة مـزدوجة
الـــتـــأثــيـــر ولـــكــنـــهـــا مـــضــادة في

االجتاهات.
ـر بـهـا هي لـكن اآلن األزمــة الـتي 
أزمــة (صــنــاعــة األنــســان الــعــربي
لـألسف وهـذا يـتـطــلب مـنـا بـالـذات
التكـاتف في مجال البـحث العلمي.
لكـننا مـرة اخرى ولألسف ال وجود

للبحث العلمي لدينا!!!!!!!
رغـم اآلن كـل شـيء فـي حــــــــــيــــــــــاة

األنسان هو علم.
وكـــمــــا هـــو فـي مـــوضـــوعــــنـــا عن
الـريـاضــة والـسـيـاســة واالقـتـصـاد
والــــصـــنــــاعـــة وأسـس الـــتــــجـــارة
والتعليم والصـحة لذلك فلو انتهت
األزمـة وباألزمـات سيـكون وسـيحل
مـحـلـهـا شيء كبـيـر في (االسـتـقرار
ليـكـون مـبـدأ لـلـتـطـور) وخـيـر دليل

لسؤال يقول?? 
كـيف نــعـالج اوجــاع الـريــاضـة في
الــعــراق وخــاصــة الــكــرة والــعــاب
ـــبي الـــقـــوى وإعـــداد الـــبـــطل األو
والــتــخـــطــيط لــلــمـــســتــقــبل الــذي
افـــــتــــقــــدنــــاه فـي كل شيء. إذن أال

تكون هذه ازمة وازمات ??
فكـيف نسـتعـد لبـناء الـكيان أألدري
الــــريــــاضي وخـــــاصــــة في إعــــداد

بي مستقبال ??! األبطال األو
اال تـكـون هـذه ازمـة ??كـيف نـقـضي

طــريق الالعـبـ امــيـر عـلي وكـرار
عـــبـــد الـــواحـــد وعـــبـــد الـــله فالح
وعباس مهدي كما نال العبنا كرار
عبد الـواحد برونـزية اللعـبة ذاتها
ـيداليـة الذهـبية فرديـا. وتابع ان ا
ـنـتـخب بـفـعـالـيـة االخـرى نـالـهـا ا

زدوج فرقيا. الكرة التاسعة ا
فــعـالـيــة الـسـنــوكـر شـهــدت تـألـقـا
عـــراقــيــا هـي االخــرى وافــتـــتــحت
ــاسـتــر لالعب فـراس بـبــرونـزيـة ا
كـــامل وفـي الــفـــردي االعـــتـــيــادي
ـيـدالـيـة حـصل عـلي جـلـيـل عـلى ا
الــــفـــضــــيـــة وفــــراس كـــامـل عـــلى
الـبـرونـزيـة وفي فـعـاليـة الـسـنـوكر
ســـكـس ريـــد نـــال عـــمــــر مـــحـــمـــد
ــيـــدالــيــة الـــبــرونــزيـــة وحــصــد ا
يـداليـة الذهـبية مـنتـخبـنا فـرقيـا ا
ـشــاركـة اخلــامـســة واخـــتــتــمت ا
بــفــوز العب مــنــتــخـــــب الــشــبـاب
ـــيـــدالــيـــة الـــفـــضــيـــة لـــفــردي بـــا

السنوكر.
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ولـــكي نــفـــهم األزمـــة او بــاألزمــات
جـــيـــدا البـــد ان نـــفـــرق بــ [أدارة
بـاألزمـات واالدارة بـاألزمـات والتي
تـــقـــوم عـــلـى افـــتـــعـــال بـــاألزمـــات
وإيــجـادهــا كــوســيــلــة لـلــتــغــطــيـة
شاكل التي تواجه والتمويه على ا
الـنــظـام أألداري] حـيث يـخـرج هـذا
الــنـظـام أألداري مـن ازمـة الى أزمـة
!!وعـــلـى هـــذا األســــاس ســـتــــقـــوم
االدارة بــاألزمــات عــلى خــلق أزمــة
جـديــدة (وهـمــيـة) يــتم من خاللــهـا
تـوجـيه قــوى الـفـعل اخملــتـلـفـة الى
تـــــــكـــــــريس وتـــــــكـــــــريـس األزمــــــة

جــاسم ومــحــمـــد كــيــفــان وبــقــيــة
االخــوة فـي االحتــادات الــفـــرعــيــة
الــــذيـن عــــمــــدوا عــــلى تــــكــــثــــيف
الـبـطـوالت احملـلـيـة ومـا تـمـخضت
عـنه من ظــهـور صــفـوة رائــعـة من

وهوب . الالعب ا
واشــار الـى ان نــتــائج الـــبــطــولــة
اســفـــرت عن فـــوز العب مــنـــتــخب
ـيـدالـيـة الـنـاشــئـ لـيث وسـام بــا
الـذهبيـة في فعـاليـة الكـرة الثـامنة
ـيدالـية والالعب حـسنـ احمـد با
الـــبـــرونـــزيــــة ونـــال لـــيث وســـام
ــيــدالـيــة الــذهـبــيــة الـثــانــيـة في ا
فـعــالــيــة الــكــرة الــتــاســعــة وجـاء
ـيدالـية ـركز الـثاني وا حـسنـ با

الفضية.
تقدمـ نال العبنا امير وفي فئة ا
علي فـضية الـكرة الثـامنة كـما نال
يـداليـة الفـضية مـنتـخبـنا فـرقيـا ا
وفي لـعــبـة الـكــرة الـتـاســعـة حـقق
منتخبنا ذهـبية الكرة التاسعة عن
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ــركـز االول بــفــئــات االشــبـال حـقـق نـادي الــشــرطــة ا
ــتــقــدمــ في بــطــولــة انــديــة الــعــراق والــشــبــاب وا

للسباحة التي جرت على مسبح الشعب الدولي.
ركز االول وحصل سـباحو الـشرطة لـلمتـقدم عـلى ا
ركز الـثاني لفريق بعد أن نالوا  176نقطـة تارك ا
ـركـز الـثـالث لـفـريق اجلـيش بـرصـيـد  158نـقـطـة وا

اجلنسية بـ  79نقطة.
ـركز األول وفي فـئـة الشـباب حـقق سبـاحـو الشـرطة ا
ـركــز الـثـانـي لـفـريق بـرصــيـد  196نـقــطـة تــاركـ ا
ركـز الـثالث لـفريق اجلنـسيـة برصـيد  123نـقطـة وا

اجليش بـ  105نقاط.
ـركز االول في فئـة االشبال وخطف سـباحو الـشرطة ا
ايـضـاً بواقع  70نـقـطـة مـتـفـوقـ عـلى فـريق اشـبال
الـكـاظمـيـة الذي حل ثـانـياً بـرصـيد  60نقـطـة وفريق

اجليش الذي حل ثالثاً برصيد  49 نقطة.
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تـــوج الـــعـــراق بـــطال لـــلــعـــرب في
بطـولة الـعرب للـبلـيارد والسـنوكر
اجملــمــعــة خملــتــلف الــفــئـات الــتي
ضـــيــفـــتــهـــا الــفـــجــيـــرة في دولــة
تـحـدة للـفـترة االمـارات الـعربـيـة ا
مـن الـسـابع وحــتى الـســابع عـشـر

من تشرين اول احلالي
وبـــ  رئـــيـس االحتـــاد الـــعـــراقي
ركزي للـبليارد والـسنوكر رئيس ا
ـشـارك شـمس الـدين عـبـد الــوفـد ا
شاركة احلالية اثبتت العال  ان ا
علو كـعب الالعب العـراقي وتفوقه
عـلـى نـظـرائه الـعـرب بـشـوط كـبـير
بــدلـــيـل حــصـــولـــنــا عـــلى خـــمس
ميداليات ذهبـية هي حجر الزاوية
لـلـبـطـولة بـفـعـالـيـاتـهـا اخملـتـلـفة 
واشــاد عـــبــد الــعـــال بــانـــضــبــاط
وتفـوق جمـيع الالعبـ ومدربـيهم
ـسـابـقـات في ومن خـلـفـهـم جلـنة ا
االحتـاد بــتـواجــد الـسـيــدين عـادل

جانب من
احدى

االجتماعات
في

ؤسسات ا
الرياضية
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ــــالي واالداري عــــلـى الــــفــــســـــاد ا
الــــريــــاضي وتــــصــــحــــيح مــــســـار
الرياضة وكيف نقضي على االدارة
ــة وتــصــحــيح الــريــاضــيــة الــقــد
مـــســـارهـــا ??اال تــكـــون هـــذه أزمــة

وازمات?? 
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بــعــد ان عــرفــنــا األزمــة في اجملــال
الـرياضي وتـوابـعهـا البـد ان ندخل
الـعـلـمـيـة في مـفـهـومـهـا وانـواعـها

وخصائصها.
- ماهي إدارة األزمة.

- مــفـهـوم األزمـة من وجـهـة الـنـظـر
العلمية.

- خصائص باألزمات.
ــشــكــلــة. - الــفـــرق بــ األزمــة. وا
والـكـارثـة. والصـراع. واخلالف. ثم

احلادث.
- انــــواع األزمـــات فـي الـــريــــاضـــة

العراقية.
- أسباب نشوء األزمات.

- مــاهي حـدة وقــوة األزمـة  ودورة
حياة األزمة.

- مـهارات الـقائـد الـرياضي وغـيره
في األزمة وإدارتها.

راجع السبع ألدارة األزمات. - ا
- األســالـيب االداريــة احلـديــثـة في

إدارة األزمات.
- قواعد إدارة األزمات الستة.

ماهي إدارة األزمات?
األزمة بـاحلقيـقة تـعد حلظـة حرجة
ـصـيـر الـكـيـان وحـاسـمـة تـتـعـلق 
أألداري الــــــذي حتــــــدثـت عـــــنـه في
الـسـطور األولـى ولذلك فـأن الـكـيان
أألداري الــــــذي أصـــــــيب شـــــــكــــــله
بـصـعـوبة حـادة امـام مـتخـذ الـقرار
قـد جتـعـله في حـيـرة بـالغـة في ظل
سـاحـة من عــدم الـتـأكــد والـقـصـور
ـعرفة وهي وكـما تـعلـمون قـصور ا
واخـــتالط األســــبـــاب بـــالــــنـــتـــائج
وتداعي كل منـها في شكل متالحق
لـــيــــزيــــد من درجــــة اجملـــهــــول من
تـطــورات قـد حتـدث مــسـتــقـبال من

األزمة وفي األزمة ذاتها.

أنـهي منـتـخبـنـا الشـبـابي مبـاراته االولى بـإضاعـة نـقطـتـ مهـمـت كـانـتا في
مـتنـاول يـده قـبل ان يفـرط بـهـما بـتـراجـعه الال مـبرر في الـثـواني االخـيرة من
ـأمـول وكان من سـتوى ا ـنتـخب الـتايـلـندي الـذي لم يـظهـر بـا مـباراته ضـد ا
ــبـاراة وشــبــاكه مــثـخــنــة بـأكــبــر حـصــيــلـة من ــتــوقع ان يـخــرج من هــذه ا ا

االهداف..
الـتعـادل الـذي مني به مـنـتخـبـنـا الشـبـابي رغم انني قـبل نـهايـة الـشوط االول
ـسته من ثقـة  تعتـمر صدور ا   نتـخب الثـقة  قالـة  قـررت ان اعنون  هـذه ا
ـنـتـخب الـفـتي  الـذي اضـاع فـوزه االول في بـطـولـة كـاس اسـيا العـبي هـذا ا
ـا كانت الثقة الزائدة التي العب االندونيسية  لكن ر نطلقـة في ا لـلشباب  ا
ـنـتـخب حسـن عبـد الـكر زادت عن حـدهـا بعـد  تـسـجيل افـضل العب في ا
لـهـدفه الـثــالث االثـر الـسـلــبي في الـتـراجع الال مــبـرر الـذي  ادى لـهـدف ثـان
لـلمـنـتخب الـتـايلـنـدي من هفـوة دفـاعيـة قـاتلـة  ونـتيـجـة  اعطـاء احلـرية لالعب
تـايلندي لالنفراد وتمـرير كرته بكل اريحية في الـشباك العراقية  ومن ثم جاء
الـهدف الثالث ليـعادل النتـيجة وسط ذهول وصدمـة الالعب الذين ادركوا ان

الفوز قد حتقق تماما ..
لقـد اضاع منـتخبـنا الشبـابي فوزا مهـما كان سـيكون له التـأثير  الـكبير  في
نتـخبـنا وتايـلنـد كال من منتـخبي الـيابان اجملمـوعة الـتي  تلـعب فيهـا اضافـة 
ـكن ان حتسم  اجملموعـة الثانيـة  بعيدا وكـوريا الشمـالية واحلسـابات التي 
ــنـتـخـبــنـا ال سـامح الـله ـا تـطـيح  عن تـعـقـيــدات االهـداف واالرقـام الـتـي ر
خـارج الـتــرشـيـحـات خــصـوصـا وانه قــدم كـرة رائـعـة مـن خالل االسـتـحـواذ
والـترابط الذي مـكن الفريـق من لعب كرة جـميلـة  اال ان  الثغـرات التي برزت
في مـباراتنـا امام تايلـند اسهـمت ببعض اخلـوف والترقب من تـكرار مثل تلك
ا دعا  لـصراخ اتـاح سماعه من االخـطاء السيـما  بـاالندفاع نـحو الـهجـوم 
ـدرجـات الـفـارغـة  وهـو يـطالـب العبـيه ـدرب قـحـطان جـثـيـر بـسـبب ا جـانب ا
ـكن ان يـسـتـغـلـهـا اخلصم ـسـاحـات الـتي  بـالـعـودة للـدفـاع من اجل غـلق ا
خصوصا من جانب الالعب البديل الذي زج به في دقائق الشوط الثاني وهو
الالعب عـامر قاسم  الـذي اسهم باخـتراق للـدفاعات الـتايلـندية لكـنه اصطدم
كن وقـعه الدفـاعي  والتـزامه للـحد من الـثغـرات التي  بـدعوة مـدربه للعـودة 

ان تنشا من هذا اجلانب ..
الم الـتعادل وفـقدان الـنقـطت في اولى مـباريـات منـتخبـنا الـشبـابي لم تخفت
االضـواء الــتي اسـهـم بـإشــاعـتــهـا عــدد من الالعــبـ فـي  ظـهــورهم مع هـذا
ـباراة  حـسن عـبد الـكر  الـذي سـجل هدفه االول ـنتـخب  السـيمـا رجل ا ا
نـتـخـبنـا الـشـبابي فـي الدقـيـقة 66 فـضال عن اسـهام في الـبـطولـة  والـثـالث 
العب خط الـوسط وكاع رمـضان الذي سـجل الهـدف الثاني وصـنع بتـمريرته
ـباراة لنصف ساعة فان الـساحرة الهدف الثالث  وانـا اعتقد انه لو  امتدت ا
سـتحيل للظـفر بكم من االهداف بـعد نسبة منـتخبنـا الشبابي كان سـيصنع ا
باراة خـاصية ينـبغي االلتفات اسـتحواذ على الكـرة شابها في اغـلب دقائق ا
ا الـيـهـا وهي االحـتفـاظ بـالـكـرة بـشـكل مـبـالغ فـيه من قـبل بـعض الالعـبـ 
يـسـهم بـقـدرة الالعب اخلـصم عـلى اسـتـخالص الـكـرة  ومن ثم قـيـادة بـعض

رتدة  على مرمى منتخبنا الهجمات ا
درب اداء مـهم ومناسب ألغلب العبي منتخبـنا الشبابي اوضحت فيه جهود ا
ـنـاسب لـكل العب والسـيـمـا بخط قـحـطـان جثـيـر وقـدرته عـلى اعـطـاء الـدور ا
هـجـوم فـاعل قـادر عـلى حتـقـيق الـفـارق من خالل الـطـلـعـات الـهـجـوميـة الـتي
اسـهمت بـانتـفـاضة كـروية سـريـعة من جـانب هـذا اخلط بالـتحـديـد بعـد هدف
الـسبق للمـنتخب الـتايلـندي والذي جـاء عكس مجـريات اللـعب ليدفع بالعـبينا
لـلبحث عن الـتعـديل الذي جـاء ببـضعة دقـائق وبعـد هجـمات افتـقدت لـلتـركيز

والتسرع الال مبرر من جانب وكاع رمضان ومؤمل عبد الرضا..
ـصـدر القـلق من خالل لـكن في مـقـابل هـذا التـألق الالفـت يتـوجب االلـتـفـات 
احلـارس هــفـال بــهـاء الـديـن والـذي يــسـال عن هــدفي تـايــلـنـد
ـا ان معانـاة منتخـباتنـا الوطنيـة قائمة الـثاني والثالث ور
ـراكـز فيـمـا تـشهـد مـراكـز اخرى عـلى مـعاجلـة بـعض ا
مـصدر قـلق فـحـيـنمـا كـانت مـنـتخـبـاتـنا تـشـكـو ضعف
زمـنة شـكلـة ا الـزخم الهـجومـي  التـغلب عـلى هـذه ا

رة.. رمى هذه ا لتظهر مشكلة حارس ا
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انيا ا

فرحة العب سباحة الشرطة بالفوز


