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ذهـابـا عــلى حـسـاب اخلــطـوط بـهـدف وهي
نـفس نـتــيـجـة الـلـقــاء االول قـبل ان يـضـمن
ا يظهر ـقبل في  عمل  ر الترشيح للدور ا
مقـبوال  من قـبل اإلدارة ولـيس من جمـهوره
ــرارة نـــتــائج الــفــريق في الــذي  يــتــابع  
الدوري ويـقف في اخـر  الـتـرتـيب في اسوء
مـــشـــاركـــة لالن وتـــواجـه  صـــعـــوبــات  الن
الــفــريق لالن  من دون مــدرب قــبل ان تــاكل
الــنــتــائج اخملــيــبــة من جــرفه وفي وضع ال
يحـسد عـليه وفي كل األحـوال تظـهر عـملـية
االنـتـقـال لـدور الـثــمـانـيـة بـبـطـولـة  ألـكـاس
ر مقـبـولـة في ان تخـفف  من األزمـة الـتي 
بهـا الـفريق في الـفـترة احلـاليـة  فـيمـا فشل
تراجع اخلطـوط في  التعـامل مع الوضـع ا
لـلنـجف   قـبل ان يـودع بـطولـة الـكـاس بـعد
خسـارت ألنـه لم يحـسن تدبـيـر االمور كـما
يـجب  ويــفـرط بــالـبــقـاء  بــالـكـاس  بــسـبب
تــوقـف خــطــوطه جـــمــيــعـــا  وكــانت خــارج
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وفــشـل الــبـــحــري في   تـــعــويـض خــســارة
ــلـعب الــسـمــاوة  بـهـدف مـبــاراة الـذهـاب 
لــهــدفــ قــبل ان يــفـــــــــــــــشل مــرة اخــرى
عــنــدمــا خــرج مــتــعـادال فـي نــتـيـــــــــجــة لم
تـســعف االمـور قــبل ان تــدفع به الى خـارج
الـــبــطـــولـــة وتـــزيــد مـن ازمــتـه في الــدوري
والوقوف في مـوقع متأخـر قبل اخلروج من
بطولة ألكاس الفرصة التي لم يستغلها كما
همة يجب الن البحري جنــــــــح في تقدير ا
 والن التعـادل كان كافـيا للتـحول الى الدور
قـبل  رغم انه لـعب خـارج قـواعـده  وحقق ا
ـــطــــلـــوب وانـــعـــــــــــش امـــاله عــــلى امل ا
ــــهـــمــــة من خــــــــالل قـــدرات مــــواصـــلــــة ا
وإمكانات الالعـب  التي حتـسنت بـــــــــعد
التـعـادل مع الـوسط واالنـتقـال لـلـدور األخر

هم في ألكاس. وا

التهديفي بعـدما تمكن من تسجيل  12هدفا
في مــبـاراتــ   في الــوقت الــذي يــســتـحق
شـاركته بالبطولة مع جميع الكفل  التحية 
ن فـــرق الـــدرجـــتــ األولـى والـــثــانـــيـــة  
ــعـروفـة والســيـمـا شـاركت  رغم ظــروفـهـا ا
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وحجز الكـرخ مقعدا له في الـدور القادم إثر
جتديـد فوزه عـلى فريق احلـسيـنيـة بهـدف
دون رد معزز به ت تقدمه في لقاء العاصمة
بـثالثــة أهـداف دون رد لــيـواصل جنــاحـاته
سـواء عــلى مـســتـوى مــبـاريــات الـدوري او
الكـاس من خالل مجـموعـة العبـ تواصلت
ـوسم   وتـقـدم في جنـاحـاتـهـا مـنـذ بـدايـة ا
مباريـات قوية عـند الـذهاب وفي ملـعبه قبل
ان يتـخطى احلـسـينـية بـشبـاك نـظيـفة عـبر
ذكورين في عودة حتسب لإلدارة اللقاءين ا
شاركـت في الوقت والالعب لـلدفـاع عن ا
شاركة في الذي حتمل الطرف االخـر عناء ا

الكاس.
`Ołd² «  ö —  

وخـطـى فـريق مــيــسـان خــطـوة مــهــمـة اتت
بــوقـتــهــا  عــنـدمــا انــتــقل الى الــدور االخـر
بعـدمـا قلب خـسارتـه في الدور االول بـهدف
في ملـعـبه وبـ جـمهـوره بـهـدف  من فريق
احلس الى فـوز امس االول بهدف  قبل ان
حتـسم األمـور بفـارق الـركالت الـتـرجـيـحـية
بـأربـعـة اهـداف لـهـدفـ ليـبـقـى ميـسـان في
مـنافـسـات الـبـطـولـة  ويـطمـح التـواصل مع
ادوارهـا والـتقـدم لألخـيـر ألنه  بـوضع فـني
متـكامل  كـما يـظهـر ببـطولة الـدوري ويأمل
شـاركـة االخرى بـعـدما ان يقـدم نـفسـه في ا
جنح في تعـويض خـسارة االرض والـتـغلب
ـضيف والـعودة بـقوة الى مـنافـسات على ا
الـكاس والـظـهـور كـمـنـافس قـوي  والـتـطلع
للبقاء ألطول فترة  واالمل في ان يكون احد
اطــراف الــصــراع عـلـى لـقــبــهــا في ظل اداء
الالعبـ وجتـاوز مهـمـة الذهـاب بـالطـريـقة
الـتي انـتـهت عـنـدهـا االمـور  قـبل ان  يـفرط
فريق احلـس  بـنـتيـجة االرض بـعدمـا كان
قد حقق األسبقية في لقاء الذهاب التي كان
يــفـتــرض  ان يــرتــكـز عــلــيـهــا امــام ظـروف
مباراة احلسم  قبل ان يخرج من البطولة . 

 ÍËUÞdA « r («

وكـان الــشــرطـة قــد حـسم االمــور من لــقـائه
االول مع فـريق حـيــفـا حـيـنـمــا تـفـوق عـلـيه
بـخــمــسـة اهــداف دون رد  الـنــتــيـجــة الـتي
قبل وهو متوقع امام رور للـدور ا منحته ا
 واقع الـفـريـقـ والـتـرشيـحـات الـتي  تـقف
الى جانب الشرطة   رغم تعادله امس االول
بهدف في نتيجة جيدة للفريق االخر  بعيدا
عن الـتــشـكــيـلـة الــتي مـثــلت الـشــرطـة امـام
الــفـــوارق الــكــبـــيــرة حــتـى ال تــوجــد اوجه
للـمقـارنـة بيـنهـما لـكن مـهم  ان يعـود حيـفا
سابقة الكـاس  ويخرج  بالنتـيجة  الثانية
ــرشـحـ لــلـحـصــول عـلى لـقب امـام احـد ا
البطـولة البل حـتى الدوري  امـام فرصة زج
ـبـارات الالعـبـ الـواعـدين والـبـدالء في ا
قبل ان يـظهـر حيـفا بـشكل غـير مـتوقع عـبر
ــبــاراة الـثــانــيــة  عـنــدمــا فـرض نــتــيـجــة ا
الـــتـــعــادل فـي نـــتــيـــجـــة  تـــعــطـي الــفـــريق

بكر لدوري الدرجة االولى. االستعداد ا
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وجنح النـجف في حتقـيق الفـوز مرة أخرى
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تأهـلت فـرق الـديوانـيـة والـكهـربـاء والطـلـبة
والـــكــرخ ومـــيـــســان والـــشــرطـــة والـــنــجف
والـــســمـــاوة واالمـــانـــة والــوسـط والــزوراء
واربـيل الى دور الـثـمـانـيـة من بـطـولـة كاس
العراق بـعدما جنحـت في   حسم مبـارياتها
ضمن اياب دور  32التي جـرت حالل يومي
ـيـنـاء اخلـمـيس واجلـمـعـة   قـبل ان يـودع ا
البـطـولـة حتت أنـظار جـمـهـوره بعـدم خـسر

امام االمانة بهدف لثالثة.
ـباريات  حصـول أي مفاجأة او ولم تشهد ا
صعـود أي فـريق سـواء من الـدرجة الـثـانـية
او االولى  لدور الـثمانـية  ويـكون قـد اكتمل
ـؤهـلــة لـلــدور الـتـالي عـقــد الـفـرق ال   16ا
امس السبت الذي يكون قـد شهد اقامة اخر
اربع مبـاريات  عـلى ان يحـدد موعـدا جديدا
ـتوقع ان قـبل   ا بـاريـات دور الثـمـانيـة  ا
يــشـهــد  لــقــاءات خـاصــة بــ فــرق الـدوري
متاز امام تطلعات الفرق في الصراع على ا
ـشاركة لقب البـطولـة الذي سـيمنح الـبطل ا
بـبـطـولـة االحتــاد األسـيـوي  بـعـد  مـشـاركـة
الزوراء  ببطولة دوري  ابطال اسيا على ان
ـذكـورة ـلــحق الـبـطــولـة ا يـلـعـب اجلـويـة 
واالمل في ان يــتــرشح  هــو االخــر  بــعــدمـا
حقق مـنجـزا كـبيـرا غيـر مـسبـوق بحـصوله
عـلى  لــقب بــطـولــة االحتـاد االســيـوي ثالث
مرات متتالية.وكانت مباريات الدور  32 قد
شهـدت اقـامـة احدى عـشـر مبـاراة   اسـفرت
عن تــأهـل فــريق الــديــوانـــيــة عــلى حــســاب
الصـناعـات بـأفضـليـة مـباراة االرض بـهدف
قـبل ان تــنـتـهي مـبــاراة الـذهـاب بـتــعـادلـهـا
بهدف سجل ألصـحاب االرض علي سعد 79
قـبل ان يـدرك العـب الـديـوانـيــة انـور مـهـدي
الــتـعــادل بــعـد دقــيــقـة لــيــقـود فــريــقه لـدور
الـثـمــانـيـة قـبل ان يــسـتـمـر الــصـنـاعـات في
التـراجع في الـنـتـائج على مـسـتـوى الدوري

ويخرج من الباب الضيق من الكاس.
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وجنح الـكـهربـاء هـو االخـر بـالـتـأهل عـنـدما
ــضــيف عــاد بــفــوز بــهــدف عــلى حــســاب ا
الهندية بهدف مصطفى هديب د    93معززا
ـدرب نـتـيـجـة الـلــقـاء االول قـبل ان يـنـجح ا
عـبــاس عـطــيـة فـي اول مـهــمـة له مع فــريـقه
الـسـابق ويـنـقـلـه لـلـدور االخـر من الـبـطـولـة
وتأمل ادارة الكـهربـاء ان يحقق الـنجاح في
الـدوري وايـقـاف سـلـسـلـة الـنـتائـج اخملـيـبة
فـيـمـا قـدم الـهـنــديـة مـا عـلـيه ان الـتـوقـعـات

فاجأة ولكن. كانت تشير الى اخلروج 
W−O²½ vKŽ«

وحــقق الــطالب اعـــلى نــتــيــجــة في مــجــمل
ـبــاريـات وذلك بـالــتـغــلب عـلى الــكـفل بـ ا
جمهوره وفي مـلعبه بـسبعة اهـداف لهدف
تـوالى عـلى تـسـجــيـلـهـا  عـبـد الـقـادر طـارق
وثالثة حملمد زامل  وهدف لكل من مصطفى
جودة ومحمد سـعيد وحيدر صـباح   بعدما
بـاراة االولى بفوز الطالب بـخمسة انتهت ا
اهداف لهـدف ويسـتمر الـطالب  بنتـائجهم
هـمـة سواء في الـدوري  او الـكاس في ظل ا
حالة االنسجام ب اجلهاز الفني والالعب
وجمهور الـفريق    الذي لالن يـسير  االمور
بشـكل مـقبـول  ويـتطـلع  الى مـوقع يـليق به
تـقدمة الـغائـبة عن الـلقب من كأحـد الفـرق ا
فترة طويلـة وينتظر ان يـتواصل بنجاح مع
وسم احلالـي ومهم ان يحـقق هذا الـنجاح ا
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أعلن االحتـاد االسيوي لكرة القـدم نتائج تصويت اخـتيار أفضل الالعـب في تاريخ نهائـيات كأس آسيا والتـي تضمنت تواجد
. وشهـد االقتراع مشاركة  2.6 مليـون مشجع على مـدار عدة أسابـيع و الكشف عن أفضل  11 العبا ثالثة العبـ عراقي
توج بكأس ثالية تـواجد ثالثة العب من العراق وجمـيعهم من جيل نسخة عام  2007 ا درب.وشهدت التشـكيلة ا إلى جانب ا
ـدرب: حـشمت ـثالـيـة بحـسب الـتصـويت كل من: ا آسيـا وهم: نـور صـبري ونـشـأت أكرم ويـونس مـحمـود. وضـمت الـتشـكـيلـة ا
رمى: نـاصر حجازي (إيـران (البديل: نـور صبري (العـراق (. الدفاع: مهـدي مهدافيـكيا (إيران) مهاجـراني (إيران). حارس ا
-اون (مـاليزيـا). خط الوسط: صـالح النـعيـمة (الـسعـودية) زهـينغ زهي (الـص ). البـدالء: جمـال مبـارك (الكـويت) سوه تـش
)  سـيرفـر دجـيـباروف (أوزبـاكـسـتـان)  كيـسـوكي هـوندا ي (إيـران)  نـشـأت أكرم (الـعـراق)  شـاو جـياي (الـصـ علـي كر
(الـيابـان(.البدالء:فـهد الـهريفي (الـسعوديـة)  كوو جـا-تشيـول (كوريـا اجلنوبـية).الـهجوم عـلي دائي (إيران)  يـاسر القـحطاني

(السعودية). البديل: يونس محمود (العراق).
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أجري رئـيس احتاد كـرة القـدم عبد
اخلالق مسعود اتـصاال هاتفيا مع
محافظ النجف لـؤي الياسري بغية
االتــفــاق عــلى الــذهــاب سـويــة الى
األمــانــة الــعــامــة جملــلس الــوزراء
ــــقــــبل مـن اجل فض األســــبــــوع ا
مـشكـلة نـادي النـجف التي عـصفت
ـالـيـة وأثـرت سـلـبا بـه الضـائـقـة ا
فـي نـــتــــائج الــــفـــريـق في الـــدوري
ـمــتـاز.وقــال رئـيس االحتــاد عـبـد ا
ــســافـة اخلــالق مــســعــود "نــقـف 
واحد مع جميع انـديتنا ويجب ان
ندعـمهم بكل مـا لدينـا من امكانات
ونـادي النـجف من األنـدية الـكبـيرة
في دوريـنــا ويــجب عــلى اجلــمـيع

مسـاندته".واضاف "كـان لي اتصال
مع مـحـافظ الـنـجف لـؤي الـيـاسري
من اجل الـتـباحـث وإيجـاد احلـلول
النـاجعة والـنهوض بـواقع النادي
لــذلك قــررنــا ان نــذهب ســويــة الى
االمـــانــة الـــعــامــة جملـــلس الــوزراء
ــقـــبل حلل االشــكــاالت األســبــوع ا
ادي للفريق العالقة واعادة الدعم ا
عــــسـى ان نـــصـل الى حـل يــــخـــرج

النادي من هذه الضائقة".
عــلى صـعــيـد مــتـصـل الـتــقى وزيـر
الـشـباب والـريـاضة الـدكـتور احـمد
ـــرافق الـــعـــــــــــبـــيـــدي والـــوفـــد ا
مـــحـــافـظ الـــنـــجـف االشـــرف لـــؤي

الياسري في ديوان احملافظة.
وفِي بــدايــة الــلــقــاء قــدم الــدكــتـور

الـعبـيدي شـكره وتـقديـره للمـحافظ
عـلى حفـاوة االستـقبـال وأشار في
كـلــمـة قــصـيـرة الـى وجـوب دراسـة
واقـع كل مــحــافــظــة قــبل مــنــحــهــا
الية وعدم التعامل التخصيصات ا
ــــــــسح مــــــــعــــــــهـــــــا عــــــــلى وفـق ا
الـســـــــــكـاني لـكـون بـعـضـهـا يـعد
ــــــــــهمة والنجف من احملافظات ا
إحـداهــا لـذا ســنـعــمل في الـوزارة
عـــــــلـى اعـــــــادة دراســـــــة اخلـــــــطط
االســــــــــتـثــمـاريــة الــســــــــــــابــقـة

ــــهــــا من قــــبل جلــــنـــة  وتــــقـــو
تــشــكـــيــلــهــا لـــهــذا الــغــــــــــــرض
وسـنـعــيـد تـرتـيب آلـيــاتـهـا لـتـخـدم

واقع الشباب والرياضة.
فــيـمــا قـدم الــيـاســري اسـتــعـراضـاً

لــــــواقـع احملــــــافـــــــظــــــة اخلـــــــدمي
واالقـــتـــصـــادي فـــضـالً عن الـــواقع

الرياضي.
 وأشار فـيه الى قلة الـتخصـيصات
الــتي اثــرت عــلى واقع احملــافــظــة
وبالنسبة لنادي النجف كان يعتمد
فـي تــمــويــله عــلـى مــطــار الــنــجف
الــدولي وعــنـدمــا تــوقف الــتــمـويل
تــردى وضع الــنــادي مــاديــاً وهــذا
خــطــأ تــتــحــمــله االدارة الــتـي كـان
عليها ايجـاد مصادر تمويل اخرى
واتــفق بـالــرأي مع وزيــر الــشــبـاب
والرياضـة بشأن تــــــشكـيل اللجان
شتركة بـ الوزارة واي محافظة ا
لـديهـا خطط اسـتـثمـارية في مـجال

الشباب والرياضة.
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جانب من لقاء
وزير الشباب
مع محافظ
النجف

قعد ثابت لـتدريب فريق نادي ريال مدريد درب االرجنتيـني سوالري  ظـفر ا
بـعد ان  االسـتعـانـة به لتـدريب الـفريق االسـبانـي بشـكل مؤقت عـلى خـلفـية
ه ـة الثـقيـلة الـتي مني بـها الـفـريق في الكالسـيكـو االسبـتني امـام غر الـهز
ـدرب الـتـقـلـيـدي فـريق نــادي بـرشـلـونـة حـيث اطـاحـت اخلـسـارة الـقـاسـيـة بـا
لكي وال لـوبتيـغي الذي فيـما يـبدو لم يكن مـحظـوظا البـتة ال بتـدريب الفـريق ا
ـباراة ـنـتخب االسـبـاني حـيث اقيل من مـنـصبه قـبـيل ساعـات من ا بـتدريب ا

االولى للمنتخب في مونديال روسيا التي جرت صيف العام احلالي..
وجنح سـوالري بقيادة تشكيلة النجوم التي تؤلف الفريق االسباني فضال عن
ـباريات اتـاحة الفـرصة لالعـب شـباب بإبـراز مهـاراتهم وامكـانيـاتهم خالل ا
لك االربع الـتي خاضها فريق نادي ريال مدريـد سواء في إطار بطولة كاس ا
او في الـدوري االسباني او حـتى على صـعيد الـبطولـة الصـديقة لـلفريق وهي

بطولة ابطال اوربا والتي حمل كاسها لثالث مرات متتالية..
درب احملـظوظ وجنـاح سوالري دفع وسـائل االعالم الـرياضـية ألطالق لـقب ا
ـقابل وسائل اعالم ا دفع بـالكثـير من التـساؤالت الـتي لم تنجح في ا عـليه 
درب ـتذبذبـة التي قاد فـيها ا سيرة ا مـتخصصـة ومتابـعة من االسهـام عن ا
الـسابق لوبـتيغي الـفريق واسهم بـشكل او باخـر في خسارات مـتتالـية فضال
عن الـعــقم الـهــجـومي الــذي عـانى مـنـه الـفـريـق دون ان يـتـمــكن من تــسـجـيل

اهداف حتفظ سمعة أبرز االندية االوربية..
ولم يـكن لوبتـيغي وحـده في مرمى االتـهامات فـاالنتقـادات طالت ايـضا رئيس
الـنادي بيريز  بسـبب عدم امكانه من استـقطاب العب مهـم لصالح الفريق
الو الـتفريط بـأبرز هدافي الـفريق عـبر بيع الالعب كـريستـيانو رونـالدو والذي
تـسبب انتـقاله لفـريق يوفـقنتـوس االيطالي بـعقم هـجومي المثـيل له بالرغم من
ـة او الويـلـزي غاريث وجـود اسمـاء مـهمـة  مـثل الالعب الـفرنـسي كـر بنـز
بـيل دون ان يــتــمــكـنــا من ســد الــفـراغ الــذي تــســـــــــبب به انــتـقــال الالعب
ـدرب لـوبـتـيـغي في عـدم اتـاحة الـبـرتـغالـي  فبـرزت مـشـكـلـة كـبـيـرة من قـبل ا
درب داورة  الــــــذي جنح فيه ا الـفرصة لالعب الشباب  باإلسـهام بنظام ا
الـسابق زين الـدين زيـدان واستـطاع من حتـقـيق نتـائج الفـتة ابـرزها حـصوله
مع الـفــريق عــلى  كـاس دوري ابــطـال اوربــا  فــضال عن حـصــوله عــلى لـقب

الدوري قبل عام ..
ويـبقى الـتسـاؤل محـددا في مصـداقيـة الصـحف الريـاضيـة االسبـانيـة حيـنما
ـدرب احملـظـوظ الـذي تـمـكن من خالل نـتـائـجه ـدرب سـوالري كـونه ا نـعـتت ا
الـتي حققهـا مع الفريق من تثـبيت مقعـده كمدرب دائمي وعـدم التفات االدارة
في الـنـادي للـتـعـاقـد مع اسم كـبيـر خـصـوصا وان االسـابـيع الـتي تـلت اقـالة
لـوبتيغي تناولت بشـكل موسع اقتراب فريق نادي ريـال مدريد من التعاقد مع
ـفـاوضـات البل  اقـحـام اسم ـدرب االيـطـالي كـونـتي دون ان تـنـجح تـلك ا ا
ـفـاوضات الالعب رامـوس كـونه اسـهم بـشـكل او بـاخـر في افـشـال جـلـسـة ا

ذكور.. درب ا للتعاقد مع ا
كن ان يكون الكلمة السرية التي تقابل جناح اي فريق عموما فان احلظ  ال 
ـدرب زين الـدين زيـدان حـيـنـمـا تـولى قـيادة فـحـتى احلظ ايـضـا اطـلق عـلى ا
الـفريق في اعقاب التخلي عـ رفائيل بينتـيز  بعد سلسلـة من النتائج اخمليبة
لـيصحح زيزو سكة الفريق ويعود به الى  سكة  االنتصارات والنتائج اجليدة
 في اجـواء قـد تتـشـابه تـفـاصـيلـهـا مع مـا يـجري حـالـيـا في الـريـال  لكن في
قابل علينا ان نبحث عن دور حاسم من جانب الالعب في تشكيل  النتائج ا
ـا لم يـنجح لـوبتـيغي ابـدا في االسهـام برسم وتـثبـيتـها عـلى واقع الفـريق فر
ن لـم يـحـتـاجــوا الى دور قـيـادي فـي  تـعـزيـز صـورة مـقــنـعـة  امــام العـبـيه 
ة وافتقد خط سات بنز لكي كأفضل اندية العالم  فغابت  انتمائهم للفريق ا
ـقـابـل من جنـاح اخلـصـوم في تـعـزيز ـا اسـهـم با ـهـمة  الـهـجـوم فـعـالـيـته ا
فـعاليـتها بـالتفـوق واثبات قـدراتها  رغم ان الـورق  اسهم بشـكل او باخر في
تـرجيح كـفـة الـريـال مثـلـمـا هو احلـال حـيـنمـا خـسـر بـهدف وحـيـد امـام فريق
سـسكا موسـكو في اطار دوري ابـطال اوربا وعجـز تماما
عن طـرق الشبـاك بالـرغم االفضلـية لـنسبـية الـتي تمتع
بــهـــا فــريق نـــادي ريــال مـــدريــد من خـالل عــشــرات
احملـاوالت الهـجوميـة التي افـتقـدت التركـيز والـتسرع

طلوب .. في انهائها بالشكل ا
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ورغم ظــروف مــبــاراته امــام األمــانــة حــيث
ـيـنـاء بـخـسـارته االرض واجلـمـهـور فـشل ا
بنـتيـجة  قاسـية عـندمـا خسـر بهـدف لثالثة
ليخيب اآلمال  امام  مـهمة تعويض خسارة
لعبه ويظهر  بشكل الذهاب قبل ان يفشل 
ـنون مغـايـر لـرغبـة األنـصـار الذيـن كانـوا 
النفس في ان يتمـكن  العبو الفريق في اخذ
األمـور عـلى مـحـمل اجلـد وتـعـويض نـكـسة
الذهاب  قبل اخلروج من الباب الضيق قبل
طلوب  ويتـقدم خطوة مهمة في ان يحقق ا
الـبـطــولـة  لـيــعـكس تـطــوره الـواضح  بـعـد
ثالث نـــتــائج جـــيــدة عـــنــدمـــا تــغـــلب عــلى
اجلنوب  وعلى الصناعات بالدوري ومن ثم
الـعـودة بـنــتـيـجـة مـهـمــة من  مـلـعب صـعب
بتـغـلـبه بثالثـة أهـداف لـواحد  تـعـاقب على
تسجيلها  علي قاسم وجاسم محمد وستار
جــبــار  بــعــدمــا اســتــغل الــنــقص الــعــددي
ـيناء بـعد طرد احملتـرف  وليبقى بخطوط ا

منافسا في الكاس.
jÝu « ÕU$

وجنح نـفط الــوسط من اخلـروج مـن مـلـعب
ثـني بالـسمـاوة بنـتيـجة   الـتعـادل بهدف ا
ـتـقـدمــة عـنـدمـا الـتي دعم فــيـهـا اخلـطــوة ا
ثنى لـعبه على ا تغلب في اللقـاء السابق 
بهدف مـا وفر االجواء امـام لقاء أمس االول
وان ثم الـعــبـور الى الـدور الــقـادم ومـهم ان
تأتي هذه العمليـة بالتزامن مع التقدم الذي
يحققه لفريق ببطولة الدوري في وقت وجد
ـثـنى الـفرصـة مـواتـية في ان يـظـهر فريق ا
العب عبـر البـطولـة امـام غيـاب طويل عن ا
ـالـيـة اسـوة ببـقـيـة االنـدية بـسبب ظـروفه ا

التي تمر باسوء احوالها.
W uJ « …—U š

وعـــاد الــزوراء بـــفــوز مـــتـــوقع من  مـــلــعب
الكوفة بتغلب  على اصحاب االرض بهدف

دون رد سجلهما  احمد محسن وكر جبار
وكـان الــزوراء قــد حـسـم االمـور من الــلــقـاء
االول عندمـا هزم الـكوفـة بسـتة اهداف دون
رد قـبل ان يــعـتـمــد اوديـشـو عــلى الالعـبـ
البـدالء والشبـاب  بعـدما  تـمكن من تـسهيل
االمور  كما  ظـهرت في لقاء الـكوفة الذي لم
تلكون يقدر على مجاراة  الضـيوف النهم 
طلوبـة من حيث موجود  مقومات  الـلعب ا
سـتـوى  وما حتـقق في اللـقاء الالعبـ  وا
الـسـابق الـذي مـهـد الـطـريق بـسـهـولـة امـام
البـحث عن االنـتـقال  لـلـدور القـادم والـدفاع
عن اللـقب الـذي حصـل علـيه قـبل موسم من
االن ويـبـذل كل اجلـهــود لالحـتـفـاظ به امـام
ـاسة جهـود عنـاصره  الـتي تـقدم احلـاجة ا
 لتـعـديل االوضاع الـتي تـغيـرت في الدوري
قابل  واجـه الكوفة صـعوبات حـقيقة في با
بـارات  عـنـدما اهـتزت  شـباكه ثـمان كال ا
مرات  دون ان ينجح في التسجيل ولو مرة
واحـــدة  حـــتـى بـــ جـــمــــهـــوره ألنه واجه
ـتخـصص  بـالقـاب الـبطـولـة التي الفـريق ا

حقق فيها اللقب  14مرة .
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وتأهل اربيل الى الدور القادم إثر تغلبه في
اللقـاء االول الذي جرى عـلى ملعب فـرانسو
حريـري على ث قـلعـة صالح بـأربعـة اهداف
قـبل ان يــنـسـحـب الـفـريـق اخلــــــــــاسـر في
اول ظهور له في البــــطـولة ويأمل ان يعود
مـرة اخــرى عـبــر تـصــفـيــات بـطــولـة انــديـة
احملافظة.وتكون قد جرت أمس السبت أربع
مـــبــاريـــات ثالث مـــنــــــهـــا في الـــعــاصـــمــة
واألخرى في سامراء  وعـلى ضوء نتـائجها
سيـكـتمل عـدد فـرق الدور الـقادم  16بعـدما
كـان اجلـويـة قــد هـزم بـلـد بـثالثــيـة نـظـيـفـة
واحلدود به\ف على التاجي واجلنوب على
سـامـراء بـخـمسـة اهـداف   في الـوقـت الذي

كان النفط قد خسر من اجلنسية بهدف.
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قـبل اسـابيع زار الـعـراق أحـد خـبراء
االحتـاديـن الـدولي واالســيـوي بــكـرة
الـقـدم من اخملــتـصـ بـنـشـر الـلـعـبـة
ـية وتـطـويـرها ونـقل الـتـجـارب الـعـا
واالسيوية التي حصلت وحتصل في
عــــالم كــــرة الـــــقــــدم وقــــد تــــشــــرفت
باحلـضور لـهـذه اجللـسة ومـجمـوعة
من مـــــوظــــــفي احتـــــاد الــــــكـــــرة ولم
عـنيـ بالـلعـبة (مـدرب يحـضرهـا ا
وحكـام وخبراء ومـختـص وال حتى
اعـــضــاء االحتــاد بــاســـتــثــنــاء امــ
الـســر). بـسـبب اقــامـة لـنــدوة بـشـكل
مــفــاجـئ ودون اعالن مــســبق. وهــذا
ــعــنــيـ في يــعــكس عــدم اهــتـمــام ا
احتــاد الـــكــرة بــهــكــذا نــشــاطــات او
فعاليات تطويرية تساهم ببناء الكرة
العراقيـة. وحتدث اخلبيـر هذا بنقاط
كثيرة وافكار وخطط تهم نشر اللعبة
وتوسيع قاعدتها وكان اهمها واجب
االحتادات الـوطنـية نـشر الـلعـبة ب
ابــنـاء الــوطن من اجلـنــسـ اضــافـة
الى نـشـرها وتـعـمـيمـهـا لـكل االعـمار
صـــــغـــــار وكـــــبـــــار بـل وحـــــتى ذوي
االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة! وحتـــدث
يـة واسـيـوية اخلـبيـر عن جتـربـة عـا
بـــدأت مــنـــذ الــعــام  1995في اوربــا
وامـريكـا اجلـنوبـيـة وبـلدان مـتـطورة
اخرى وانتقلت قبل سنوات الى قارة
اســــــيـــــا حتـت مــــــســـــمـى (اجلـــــذور
االسـيويـة) وهي تـعـتـمد بـخالصـتـها

ـبكـر وبـأعـمـار صـغـيرة عـلى الـبـدء ا
ـارسـة لعـبة كـرة القـدم ب لنـشر و
ابنـاء القـارة االسـيويـة من اجلنـس
وحــتى مـراحـل عـمــريـة مــتـقــدمـة من
تعـة والصحـة. وهذه التـجربة اجل ا
وبـشـكـلـهـا الـبـدائي تـشـبه عـندنـا في
العـراق جتربـة الـفرق الـشعـبيـة التي
انــطـلــقت في بــدايـة الــثالثـيــنـات من
ــــاضي والـــتـي انـــتـــشـــرت الـــقـــرن ا
وعاشـت ما يـقـرب من نـصف قرن من
الزمـان حـتى مطـلع ثـمانـيـنات الـقرن
ع وأحـــسن ـــاضـي وقـــد اجنـــبـت ا ا
جنـــوم الـــكــرة الـــعــراقـــيـــة وكــان من
ــدالــيــة الـدورة اجنــازاتــهــا الـفــوز 
االسـيــويـة عـام  1982 والـتـأهل الى
اول واخـــر مــرة لــكــأس الـــعــالم عــام
 1986 واجنـازاتـنـا في كـأس الـعـرب
وبطـوالت العالم الـعسـكرية وغـيرها.
ولـكن تـطـور احلـيـاة وتـغـيـر االدوات
واحلروب والـسـيـاسات اخلـاطـئة كل
ذلك أجـهض الـتجـربـة وضـيـعـها ولم
يـتـحـقق بـديال عـنـهـا بـسبـب التـدخل
احلـكـومي والـصـراعـات الـسـيـاسـية.
إذا لــديــنـــا نــحن في الــعــراق خــبــرة
كن ان تشكل اولية وجتربـة عمليـة 
ـا حتـدث به اخلـبـيـر الدولي اسـاسا 
ـــوضـــوعـــة اجلــذور لـــكـــرة الـــقــدم 
االسيويـة والتي بـدأت في الكـثير من
بـلـدان الـعـالم ودول اسـيـا. ويـذكر ان
االحتاد االسيـوي اقتـنع بهذه الـفكرة

وعـمـمـهــا عـلى االحتـادات االسـيـويـة
مــنــذ أكــثــر من خــمـس ســنــوات وقـد
قـبـلـهـا احتـادنـا واكـد عـلى تـنـفـيـذها
وفـعال حتــرك نـحـوهـا مــجـمـوعـة من
اخلبراء واخملتصـ بكرة القدم وهم
ـبــدعــ في هــذا اجملـال من خــيــرة ا
والـتي ابــدت اسـتـعـدادهــا ورغـبـتـهـا
بـاإلصالح والـتـغيـيـر نـحـو بـنـاء كرة
عراقـية نـفخـر ونعـتز بـها وقـد قدموا
ــقـتــرحـات مــجـمــوعـة من االفــكـار وا
الـعـملـيـة لـلـبدء بـهـا واالنـطالق نـحو
بـنـاء كرة عـراقـيـة تـسـعد جـمـاهـيـرنا
ية  .0وقد وتدفع بـاللـعبـة نحـو العـا
الحــظــنــا بــان جتــربــتــنــا فـي الــفـرق
الشعبـية التي حتدثـنا عنهـا ستشكل
لنـا اسـاسا عـملـيـا وذلك من خالل ما
حصل وسـيحصل الـيوم في الـساحة
ـــدارس الــــعــــراقـــيــــة مـن جتــــربــــة ا
يـات الـكـروية الـتي انـتـقلت واالكـاد
تطورة في الينا من جتارب البلدان ا
مــخـتــلف بــلـدان الــعـالـم حـيث تــقـدم
الـكـثـيـر من جنـوم الـلـعـبـة الـسـابـق
ـدربـ ـيـ وا والـبـعض من األكـاد
ــيـات عــلى تـأســيس مــدارس واكـاد
وجتــــارب جـــديـــدة واالشــــراف عـــلى
ـــــواهب ــــئـــــات من الـالعـــــبــــ وا ا
الـكرويـة بـأعـمـار تـبدأ من  8سـنوات
وحــتى  18ســـنــة وحـــسب فــئـــاتــهم
وبأشراف كـفاءات تدريـبية وتـربوية.
وهــنــا نــضع امــام االحتــاد الـعــراقي
قترحات لكرة القدم بعض االفـكار وا
لغرض العناية بهـذه التجربة ونقلها
بـشـكل منـظم وتـربـوي وفـني مـتـطور
يـــســــاهم بـــخــــلق جــــيل جــــديـــد من
الالعب الـذين ستنـهض بهم اللـعبة
ـواهب وتبني جيل واعي وتكتشف ا
ومثـقف وعارف بواجـباته ودوره في
اجملـــتـــمع من خـالل تــواجـــد مـــربــ
ومـدربـ ومـشـرفـ اكـفـاء يـحـمـلـون
عــلـــوم ومـــعـــارف وجتـــارب عـــالـــيــة
وسنضمن ايضا اعمارا صحيحة من
خالل الوثـائق والسـجالت الرسـمية.

وبهـذا سنطـور فكـرة الفرق الـشعـبية
الـتي عـشـنـاها وعـرفـنـاهـا قـبل عـقود
طويـلة ولـكن بعـقول مـتطـورة وافكار
نيرة حيث تـبدأ خطوتنـا باستحداث
جلــنــة في احتــاد الــكــرة حتت اسم (
ـــدارس اجلـــذور االســـيـــوي ) او  ( ا
يـات الكرويـة ) تسجل فـيها واالكاد
ــيـات وتــفـتح لــهـا ــدارس واالكـاد ا
اضـــابــــيـــر وســــجالت بالعــــبـــيــــهـــا
واســمــائــهم واعــمــارهم ومــدارســهم
وعـــنـــاويــنـــهم ووضــعـــهم الـــصــحي
وتـــطـــورهم الـــكـــروي وفق بـــرنـــامج
خـــاص وتــكـــون لــكل مـــحــافـــظــة من
احملــــافـــــظـــــات ومـــــدن الـــــوطن ذات
ـــعــلـــومـــات وتـــكـــون لـــلـــجــنـــة كل ا
الــــصـالحــــيــــات والــــتــــعــــلــــيــــمــــات
والـتـوجـيـهـات لـضـمـان مـسـيـرة هذه
ة ؤسسات الكروية اجلديدة/القد ا
وبهذا نضمن حـسن مسيرة الالعب
ومــتــابــعــتـهـم ومـراقــبــة مــســيــرتـهم
الــكــرويـة خالل حــيــاتــهم وتــطـورهم
وسيكون االحتاد الـعراقي لكرة القدم
مراقـبا ومـوجـها وراعـيا لـهذا الـعمل
هرجانات الوطني الكبيـر في اقامة ا
ــســابــقــات ـــنــافــســات وبــعـض ا وا
ـناطـقـيـة من خالل هذه والـبطـوالت ا

اللجنة . 
وسينـعكس ذلك ايجابـيا على الـلعبة
والالعــــبــــ واحلــــد من الــــتــــزويــــر
والـتـالعب بـاألعـمــار وبـالـتــالي بـنـاء
الالعــبـ تـربــويـا وفـنــيـا. وسـوف ال
يـتـحمل احتـاد الـلـعـبـة اي مـصاريف
او تـــكــالــيف اضــافــيــة الن الــلــجــنــة
شرفـة تستـطيع ان تسـدد تكالـيفها ا

عن طريق مواردها.
احــبــتي في االحتــاد الــعــراقـي لــكـرة
الــقـدم اقـول لــكم بـان هــذه الـتــجـربـة
ســتـــكــون رائـــدة ومــطـــورة لــلـــعــبــة
وسيـكون لـها اثار عـظيـمة عـلى تقدم
الـلـعـبـة بـعـد سـنوات وسـتـسـاهم في
ـواهب دعم عـمل االحتـاد وحتـظـيـر ا

والكفاءات الفنية للكرة العراقية.
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