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الــفــريق بــحــاجــة الى اســتــقـرار
ــلــة االمــور اليــقــاف تــراجــعه  و
عــبـر مـا تـقـدر عـلـيه االدارة الـتي
تــواجه مــشـاكل حــقــيـقــةونــاشـد
هـــادي احـــمـــد وزيــــر الـــشـــبـــاب
احــمـدالــعـبــيـدي في  االعالن عن
يناء لعب ا العودة لبدا العمل 
ـديــنـة الـذي بــدا الــعـمل به مـع ا
الرياضية لتام ملعب لبطولة
شكـلة  قامت اخللـيج العربـي وا
الــوزارة بـعـهـدة الـوزيـر الـسـابق
العب من اجنـــاز الــكـــثــيـــر من ا
حــيث الــنـجف وكــربالء  واخـرى
في مخـتلف احملـافظـات لكن مهم
ثل ـيناء النه  ان ينجـز ملعب ا
تــاريــخـــا كــرويــا  والن احلــاجــة
تــــدعـــو الى  تـــســــريع اجلـــهـــود
ـــلــعب واالنــتـــهــاء من تـــشـــيــد ا
لالستفـادة من التذاكر الـدخولية
 كما سيتم استثماره والن ملعب
ـيـنـاء يـعـود احـد اقـطـاب نـادي ا
الكـرة العـراقيـة  ونامل ان  تاتي
جـهـود الـوزيـر بـاقـرب وقت  كـما
وعــدنـــا الـــوزيــروعـــلى صـــعـــيــد
يـناء مـتصل قـال رئـيس نـادي  ا
تسعى االدارة لردم االنقسام ب
اعـضـاء الـهيـئـة الـعامـة والـشرخ
الـذي رافق مـشـاكل الـنادي والنه
ـــكـن الـــعــــمل بـــدون قــــاعـــدة ال
مــوحـــدة تـــعـــمل بـــنـــفـس واحــد
وجهـود مشـتركـة والنه من  تقدم
الـــــدعـم لالدارة الـــــتـي تـــــامل ان
تـتــضـافــر جـهــود الـكل  من اجل
حتقـيق العمـل االفضل للـنهوض
بــالــنـادي وتــرك مــا حـصل خالل
الـفـتـرة  االخـيـرة الـتي انـعـكست
عـلى مــجــمل االنـشــطـة ونــسـعى

ـــــر بـــــهـــــا الـــــنــــادي ظـــــروف  
ونـسعى  مـعه في  تـدارك االمور
كـلـمـا امـكن الن الــفـريق بـحـاجـة
كــبـيــرة  الى عــمـلــيــة  تـغــيـر من
حـــيـث الالعـــبـــ ونــــســـعى الى
درب تـكـثيف اجلـهـود وتمـكـ ا
في حتـقـيق مـا يـريـده خالل هذه
الـفـترة  والـتـعـاطي مع الالعـب
ودعــمـه  من اجل حتــقــيق حــالـة
االســتـقــرار الـتي يــفـتــقـد الــيـهـا
الــفـريق  بـســبب ظـروف االعـداد

وترك عدد من الالعي
 مــا يــهــمــنــا االن هــو ان  نــرتق
بـالـفـريق الى مـسـتـوى تـطـلـعات
جمهوره الـذي  يتابع االمور عن
كــثب  ويـامل ان يـســتـعـيـد قـواه
عـبــر دعم مـهــمـة هــاتـو والن في
مباراة الوقت مـتسـعا امام   25 
ـكـن ان يـحـدث فـيـها مـتـبـقـية  
الكـثيـر من التـغيـرات سواء على
وقع مستوى االداء والنتائج وا
ـــيـــنــاء ـــنـــا ان يـــقف ا ومـــا يــؤ
ــــــوقـع مـــــتــــــاخـــــر والبــــــد من
ـدرب والالعـبـ الـتــواصل مع ا
وتسيـر االمور كمـا يجب وتقد
الـــفــريق بـــافــضل طـــريــقــة  وان
يـسـتـعـيـد  تـوازنه بـالـسـرعـة من
خالل تـامـ اجـواء الـعـمل  بـعد
ما مر به من مـطبات ومنـعطفات
في مــشــاركــة قــلــقــلــة  والبــد من
ايــقـــاف حـــالـــة الـــتـــداعي الـــتي
فــرضت عـلـيه  السـبـاب مـعـروفـة
قبل ان نـتمـكن من تعـديل االمور
ونحرص على  تدبير االمور كما
يجب  والـسيـطرة علـيهـا باسرع
وقـت  امـــــام فـــــتـــــرة الــــــتـــــوقف
ــواتـــيـــة  لــتـــجــاوز الــفـــرصـــة ا
ــشـاكل من خالل  الــتـحـدث مع ا
ــدرب الـذي يــهــمــنـا كــثــيـرا ان ا
نقـدم له الـدعم لكي يـقدم الـفريق
يناء الذي بافضل طريقة والنه ا
يـــجب ان يـــســتـــعـــيــد دوره وان
يـرفع رصـيده ويـعـدل من مـوقعه
ـتنـون جلهـودهاتو ابن ونحن 
الــنــادي  الــذي لم يــتــخــلى عــنه
وفي هـذه الـفـترة الـصـعـبـة التي
كن لـغيـره ان بتـحمل ظروف ال
ــرتـبـكــة  واحلـاجـة الى الـعـمل ا
عدد من الالعب لـكنه اكد قدرته
للعـمل مع الوجـوه الواعدة وهو
ــدربـــ الـــبـــصـــريــ مـن بـــ ا
الذين قدمـوا العديـد من الوجوه
الواعدة  لفترات مختلفة واليوم
يــؤدي عـمال يــسـتــحق االحـتـرام
بــــــــســــــــبـب   وضـع الــــــــنــــــــادي
والظـروف التي مـر بهـا وهو من
بـادر وتـصـدى لـلـمـهـمـة كـمـا انه
خـبــرة تـدريـبــيـة  مـعــروفـة  كـمـا
قلنا جنح في الكثير من االوقات
في تـقــد الــكـثــيـر من الــوجـوه
الشبابية كما يقدم الفريق اليوم
بـوضع مـناسـب من خالل وجوه
بــصـــريــة  تـــواجه الـــكــثـــيــر من
ــشــاكل  حــيث مــســتـحــقــاتــهـا ا
اليـة  لكنـهم يتسابـقون خلدمة ا
ـــطـــلــوب  لـــكن لـــفـــريق  وهـــو ا

لـلــدفـاع عن مـهــمـة الــفـريق امـام
تـبقـية ـباريـات ا عـدد كبـير من ا
ونــعـمل االن مع اجلـهــة الـراعـيـة
ــــــوانىء حــــــيث مــــــؤســــــســــــة ا
ـبـالغ لدعم الـعراقـيـة في تـام ا
انـــــتـــــداب عـــــدد مـن الالعـــــبـــــ
ن هـجروا وامكـانيـة استـعادة 
الـفـريق بـحـثـا عن   مـسـتـقـبـلـهم
ونــــحن نــــقــــدر هــــذا جــــيـــدا الن
الــريـــاضــة الـــيـــوم وكــرة الـــقــدم
اصبـحت مصـدر رزق للـكثـير من
الرياضـي  اذا لم يكن جـميعهم
وان كـل شـيء يـــــــــــتـــــــــــوقـف فـي
احلصول على مسـتحقاتهم والن
 مـهمـة تغـير وتـاهيل الـفريق من
ـهـمــة الـسـهـلـة جـديـد لم تــكن بـا
اطالقا ليس علينا لكن ب عموم
الفرق وتاتي عمـلية تاهيل فريق
ـيـنـاء بـوقت غـيـر مـسـتـقـر امام ا
الية  التي وعدنا بحلها األزمة ا
 ونـــحـن نـــنــــتـــظــــر والن االمـــور
التـخـص فـريق كـرة الـقـدم وحـده
بـل  فــــرق االلـــــعــــاب الـــــفــــرديــــة
واهـــمــيـــة ان تـــدعم  الن هـــنــالك
العـبـ واحلـاجـة الى مـشـاركـات
اصـبــحت اكـثـر احلـاحـا في هـذه
الــوقت بـعــدمـا خــرج الـنـادي من
الــصـــراع  الــغـــيـــر مــســـوغ بــ
جنـومه وابــنــاءه قـبـل  انـتــخـاب
االدارة احلــــالـــيـــة الــــتي تـــواجه
كن مـهـمـة صـعـبـة وكـبـيـرة  وال
ــــشــــاكل  الــــتي كــــشف حــــجـم ا
تـــواجـه االدارة لــكـــنـــنـــا النـــريــد
االسـتـسالم بقـدم مـا نـقوم به من
جــهـود  مع ابــنـاء الــبـصـرة وفي
وانىء التي وعدتنا في قدمة ا ا

صرف مستحقات االموال
واعــود لـلــحــديث عـن فـريـق كـرة
الـــقـــدم الـــذي بـــاالمـــكـــان تــدارك
االمـور من هـذه االوقـات والـعـمل
مـا بــوسـعــنـا ووضع حــد حلـالـة
توقعة  الن التراجع الواضحـة ا
الفـريق اعد بظـروف عمل مـعقدة
ـاضي وهـو ـوسم ا ـتــدة من ا
شـاكله مـا يقـلقـنا في وضع حـد 
والـــــــعـــــــودة بــــــشـــــــكـل أفـــــــضل
لــلــمــنــافــسـات  وفـي دفــة االمـور
بــشـــكل اخــر الن مـن اهم االمــور
الــتي تــواجـهــنـا كــيــفـيــة اخـراج
الفـريق من محـنته احلـالية والي
التــلـيق بـه كـفــريق  يــفــتـرض ان
يــبــقى مـــحــافــظــا عــلى دوره في
نافسـات وان ينافس بقوة وان ا
ــــوقع الــــذي يــــعـــكس يـــحــــقق ا
ـقـدمة مـسـتـواه  النه احـد فـرق ا
ونــحــرص ان جنـعل مـن الـوضع
بــــحــــالــــة افــــضل  الن األنــــظــــار
مـسـلـطـة عـلـيه  بـعـدمـا قدم اداءا
بـعـيــد عن طـمـوحـات وتــطـلـعـات
جمـهوره  في ان يـشاهـده بحـالة
اخـــر وهــــو مـــا نـــقــــوم به عـــبـــر
درب عقيل قترحات ا االستماع 
هاتو الـذي يقدم دورا جـيدا امام
احـتـيـاجـات كــبـيـرة ولم يـحـصل
على   ما يريده في كل شيء لكن
الــرجـل يــقـــدم عــمال فـي اصــعب

انـتـخـاب ادارة هـادي احـمـد قبل
ايــــام والــــكـل يـــامـل ان يــــحـــدث
الـتــغـيـر  من خالل خـبـرة الـرجل
واخــوانه في االدارة الــتي تـدرك
ـسـؤوليـة والـعمل مـدى اهـميـة ا
الـقادم بـعـد احلالـة الـتي مر بـها
النادي وجميع اعضاءه والعبيه
وجمـهـوه والقـلق الذي لف واقع
الـــنـــادي واالمـل  في ان تـــنـــجح
ــــشــــاكل ادارة احــــمــــد في حل ا
التي التبدو سهـلة وقريبة  النها
تفـاقمت  كـثيـرا  بسـبب األخطاء
الــتي رافـقت سـيـر الـعـمل الـغـيـر
مــــفــــهــــوم في وقــــتـه  وكل شيء
ابـتعـد عن احلـقـيقـة لـكن مهم ان
تـاتي االدراة اجلـديـدة وتـعي مـا
ـنتـظرة ـهام ا مـطلـوب منـها  وا
مــنه النــقــاذ االمــور  بــعــد تــركـة
ثقـيلة عـلى جميع  اقـسام  وفرق
الـنـادي حـصـرا كـرة الـقـدم الـذي
وقع الـثاني عـشر في يقف فـي ا
ســلم الـتـرتـيـب  عـنـدمـا لـعب 13
مـــــبـــــاراة حـــــقـق الـــــفـــــوز في 3
مباريـات وتعادل  في  4 وخسر
نتخبة  6 ما يضع االدارة ا
امام مـهمـة تاهـيل الفـريق بشكل
ـكــنه من تـعـديل الـنـتـائج امـام
اكــثــر  25 مــبــاراة حــيث يــقــول
رئـيس الـنادي فـي اول حديث له
لـلـزمـان  نـواجه عــقـبـات صـعـبـة
الننا  استلمـنا تركة  ثقيلة  البل
وضـع مــــرتــــبك وهــــو مــــعـــروف
لــلــجــمــيع وعــلى مــســتــوى اهل
البـصرة والهـيئة الـعامة لـلنادي
وخالفـاتـهــا  الـتي بـقــيت شـيـدة
ــــــوقـف عــــــنــــــدمـــــــا واصــــــلت ا
احتجاجـاتها على عمل اإلدارات
ـتــعـاقـبــة وهي جتـدفــريق كـرة ا
القدم منهار واليقدر  احد ايقاف
 الـتراجع والـتـدهور عـلى جـميع
ـســتـويـات لـكن يـبـقى احلـديث ا
الساخن والدائر هو كيفية انقاذ
فــريق كــرة الــقــدم ولــلــمــرور من
وسم محـنته الـتي تفـاقمت من ا
ـاضي والن الـنـادي لم يـسـتـقـر ا
عـلى ادارة واحدة من شـانـها ان
تـدبــر االمـور كـمـا يـجب  قـبل ان
ـبـية تـتم اسـتـجابـة الـلـجنـة االو
في اجراء انتخـابات اسفرت عن
تـــشـــكـــيل االدارة احلـــالــيـــة رغم
مـحـاوالت الـبـعض فـي عـرقـلـتـها
للوصـول مرة اخرى  مـا وضعنا
حتـت مـسـؤولـيـة كبـيـرة تـتـطـلب
ر به مـنا جتـاوز االربـاك الـذي 
فـــــريق كـــــرة الـــــقـــــدم ووجــــوده
ـتـاخر ومـؤشـرات خطـر فـقدان ا
مـكانه احلـالي الـذي يتـطلب مـنا
ـثل الـقـيـام بـعـمـل اسـتـثـنـائي 
فـي االســــتـــــعــــانـــــة بــــعـــــدد  من
ـهمـ  بـعدمـا اعتـمد الالعـب ا
ـــديـــنـــة    الـــذين عـــلـى العـــبي ا
قـــدمـــوا  مــا لـــيـــهم لـــكن االمــور
جتــــري خــــارج ارادة االنــــصــــار
والرغبة في اعادة تاهيل الفريق
من كل اجلــــوانب  وان يـــتـــمـــتع
بـــقـــوة وقـــدرات  مـــهـــمـــة قــادرة
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ـــــيـــــنــــاء احلـــــديث عـن نـــــادي ا
البصري له نكه خاصة ليس ب
ابـنــاء الـبــصـرة وحــدهم بل بـ
الــــــكـل مــــــنـــــــذ والدتـه بــــــدايــــــة
اضي  عندما ثالثينيات الـقرن ا
ولــد مـتــكــامال واليــنـقــصه شيء
فـــــهــــو الــــتــــاريـخ والــــريــــاضــــة
واحلـــاضـــر رغـم ظـــروف الـــزمن
الــــتي قــــست عــــلــــيه في بــــعض
االوقـات  لــكــنه بــقي قــادرا عـلى
االستمرار وكل االدلـة والشواهد
ـيـنـاء ـيـنــاء  والنه ا تــؤكـدانه  ا
بــقي مـــبــحـــرا مــتـــحــديـــا   لــكل
الـــريــاح  بـــشـــراع مـــرفـــوعـــة لم
يـقـدرالـزمن عـلى كـسـرهـا  وبـقي
فـــاحتـــا ابـــوابه لـــكل الـــطـــاقــات
حتى من تـعامل مـعه بجـفاء لكن
لـم يـــكن بــــوسع هــــؤالء ايـــقـــاف
حـــركـــة وانـــشـــطـــة الــنـــادي ولم
يــســـتــطــيــعــوا غـــلق ابــوابه في
احلك الظروف لكن  االوفياء كثر
ن تـعاقـبـوا على ادارة الـنادي
 خـصــوصـا  من احلـرس الـقـد
ومن الـنجـوم واحلـديث عـنهم له
نـكه خاصـة ايـضا وبـقـوا السـند
احلـقـيـقي لـنـاديـهم حـيث االدارة
احلـالــيـة الـتي شـكـلت قـبل  ايـام
بـرئــاســة الـنــجم الــدولي  هـادي
احـمـد ومـحـاولـة تـرتيب االوراق
الـــتي تـــلـــخـــبـــطت فـي الـــفـــتــرة
ـــــــاضـــــــيــــــة دون   ان تـــــــوقف ا
اخلــــروقـــات اخملــــتـــلــــفــــة الـــتي
انــعــكــست  عــلى انــشــطــة  فـرق
الـنــادي حـصــرا كـرة الــقـدم ومـا
ـاضي ـوسم   ا حـصل لـه مـنـذ ا
من ازمــة خــطــيــرة جــدا عــنــدمــا
انـقـسـمت  الـهــيـئـة الـعـامـة عـلى
نـفـسـهـا واحلـال لالدارة نـفـسـها
عندما كانت تعمل إدارت بوقت
واحـد   وتــواصـلت االمـور حتت
رغبة الـبعض لي ذراع االخر في
صــراع   المـــعــنى له  تـــصــدعت
االشــيـاء  بـسـبب  تـوتـر الـعالقـة
واخلـاســر الـوحــيـد هــو الـنـادي
وفريق كرة القدم  عندما  استمر
 تبادل  االتهامات  وبدوافع غير
مــفـهــومــة حتت أنـظــار الــلـجــنـة
ــبـــيـــة  الــتـي بــقـــيت فـــتــرة االو
تـــــتـــــفـــــرج عـــــلـى االمـــــور امــــام
وجـودادارتـ للـنـادي  وعـلى ما
يـبـدو انـهـا  مـسـكت الـعـصى من
الــوسط رغم الــفــوضى الـعــارمـة
الـــــــتـي شــــــهـــــــدهــــــا الـــــــنــــــادي
واالنعكاسات السـلبية وتاثيرها
عـلى االمـور  في احـد ابـرز واهم
االنـديـة العـراقـية وكـان لـزاما ان
تـتـحـول الـلـجــنـة مـيـدانـيـا  حلل
مـــشــاكــلـه حتت أي تــاثـــيــر كــان
وحتت ســلـطـة الـقـانـون  قـبل ان
تـبـقى  احلــلـول بـعــيـدة واالمـور
ســـــائــــبـــــة  امــــام  انـــــظــــار اهل

البصرة والرياضة
ولن يــسـتــطــيع احــد من ايــقـاف
تــداعــيـات  االمــور  لــكن مـهم ان
يـحصل نـوع من االسـتـقرار بـعد
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بـارات الـوديتـ التي خـاضهـما أمـام الصـ وفلـسط خـالل األسبوع نـتخب الـوطني سـتريشـكو كـاتانـيتش االحتـاد العـراق لكـرة القـدم بأنه سـيكـتفي بـا ابلغ مـدرب ا

Æ2019 اضي في معسكره التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة حتضيراً لكأس آسيا باإلمارات ا
ـنتخب الـوطني في بطـولة أ آسيا في ـنتخب العـراقي باعتـماد أسماء  23العبـاً سيمـثلون ا درب كاتـانيش ابلغ إدارة ا وذكر بيـان الحتاد الكـرة في تصريح صـحفي  أن ا
ـرمى محمد كاصد وجالل حسن ومحمد حميـد وللدفاع علي عدنان وفرانس بطرس ووليد سالم اإلمارات.وأوضح  كاتانـيتش أن الالعب الذين  استدعائهم هم حلراسة ا
وعالء مـهاوي واحمـد ابراهـيم وعلي فـائز وسـعد نـاطق وريبـ سوالقـا وخلط الوسط صـفاء هـادي وامجـد عطـوان واسامـة رشيـد واحمـد ياسـ وهمام طـارق وعلي حـصني

ن حس وعالء عباس. وحس علي ومحمد داود وبشار رس وللهجوم مهند علي وا
وتـابع كاتانيـتش عدم وجود مبـاراة جتريبيـة قادمة للـمنتخب وانه اكـمل جميع استـعداداته للدخـول الى البطولـة حيث سيغـادر منتخـبنا الوطنـي  الدوحة متوجـها الى ابو ظبي

يوم اخلميس الثالث من كانون الثاني.
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يعاود منتخبنا الوطني بكرة القدم
الشـاطئية تـدريباته فـي بغداد يوم
ـــقــبل بــعــد عــودته من الــثالثــاء ا
كـــربالء حتـــضـــيـــرا لـــلـــدخـــول في
معـسكر الدوحـة الذي سيـنطلق في
الــثــالث من شــهــر كــانــون الــثــاني

ــقــبل لـغــايــة الـثــالث عــشــر مـنه ا
استعدادا للبطولة اآلسيوية.

ـــنـــتــخـب الــوطـــني وقـــال مـــدرب ا
االيراني كر مقدم ان معسكر قطر
سـيــكــون خـطــوة مــهـمــة لــتـهــيــئـة
وتــأهــيل الالعــبــ بــعـد مــعــســكـر
كـربالء الذي اخـتـتم قبل ايّـام وكان

جـيــدا".وأضـاف ان "اجلـهـاز الـفـني
اخـــتـــار  15العـــبــــا لـــلـــدخـــول في
مــعــســكــر الـدوحــة الــذي ســيــكـون
ـباريات تـدريبـيا فقـط وخالـيا من ا
ـنــتـخب الــوديـة".وضــمت قـائــمــة ا
الــــوطــــني الـ 15كال من: مــــحــــمـــد
سـامي وعـلي عــبـد الـنــبي ومـحـمـد

رمى وعـلي جودة سعـد حلراسـة ا
وسالم إبـراهـيم ومـصـطـفـى مـحـمد
بدر وعلي أحمد حس وعلي جبار
عـبـد الـنبـي ومـهـنـد محـمـود وعـلي
مهدي ومـحمد رضـا علي ومرتضى
قاسـم ومحـسن معن وحـس جـبار

حس وصالح حسن علي.
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مدرب
امانة
بغداد
عصام
حمد

ح واخـتـتـام ثـابـتـ  واليجب ان
نحـمل اللجـنة وحـدها مسـؤولية
الـتـنـظـيـم بل ان تـتـضـافـر جـهود
الـفـرق الــتي  لالن تـظــهـر الـفـرق
متعاونة بشـكل كبير وقلنا مرارا
ان ان يــــقــــام الــــدوري بــــافــــضل
طــريـــقــة الن ذلك يــنـــعــكس عــلى
مــسـار الـلـعـبـة  لـتي حتـتـاج الى
باريات عمل كبير سواء  إقامة ا

او البنى التحتية
يناء عن واعرب رئيس نادي ا
ـــنـــتـــخب امـــله فـي  يـــوقف ا
الـــــوطـــــنـي في ا اســـــيـــــا
ــطــلــوب ــوقع ا ويــحــقق ا
مـن خالل اداء الـالعــــبــــ
وطـريقـة اللـعب والتـعاون
ـدرب والالعـبـ مـا بـ ا
لالخـذ بـاألمـور  بـاالجتاه

الصحيح.
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دير الفني لفريق كـشف ا
امـانـة بـغـداد بـكـرة الـقـدم
عـصــام حـمـد  عن رغـبـته
في الــتــعــاقــد مع العــبــ
مـحتـرف جـديدين خالل
فـتـرة االنتـقـاالت الشـتـوية

قبلة. ا
وقــــــــــــال حــــــــــــمـــــــــــد فـي
تـصـريحـات صـحفـية  إن
الــفــريق بــحــاجــة لـبــعض

الـــتــــعــــاقــــدات لــــتـــرمــــيم
صفوفه. 

وأوضح  حـــمـــد نــحـــتــاج
عــلى األقل إلى  4 العـب
من بـينـهم محـترفـ اثن
عــلى أقل تـقــديـر من أجل
تــرتـــيب خـــطــوط الـــفــريق
حــيث نـعــاني الــنـقص في
ـــراكــز وعــلــيــنــا بــعض ا

إجراء تلك اإلضافات.
وأشـــــار إرى أن هــــــنـــــاك

الى تــرتــيـب الــهــيــئـــة  الــعــامــة
والنـــريـــد ان نـــتـــخـــلى عـن احــد
ومستعدون لفتح صفحة جديدة
مع الــكل الن االمـور حتــتـاج الى
دعم الكل لـلكل   والن الـكل يكمل
 الـــكل فـي وضع صـــعب الـــيـــوم
وعلينا ان  نترك خالفاتنا خلفنا
ــهــمــة الــيــوم اكــبــر من كل الن ا
شيء والنـنـا نـعـمل في نـادعريق
تـلك تاريخ مـشهـود  نحرص و
لــتــعـــزيــزه عــبــر تـــقــد الــعــمل
طلوب امام حجم الكارثة التي ا
مـرت  بـالنـادي  وعـلـينـا الـتوجه
بــقـوة  لـتـغـيـر واقع حـال االمـور
ولـــيس فـــريق كـــرة الــقـــدم امــام
وضع مـتـاخـر شـامل لـكل مـرافق
الـنـادي  الـذي جنـدانـفـسـنـا امام
مــســـؤولــيـــة مــهـــمــة امـــام عــوز
ونــــــفـص في  الــــــكـــــــثــــــيــــــر من
الــتــفــاصـــيل لــكن  تـــقــديــراتــنــا
لالمــور  وتــمــكــيــنــا حلــلــهــا من
خالل دور احلكومة احمللية  لكن
ما سمعنها وما وعدتنا به ادارة
وانىء يجـعلنا اكـثر تفاؤل في ا
ـــســتـــقـــبـــلـــوعن دوري الـــكــرة ا
احلـالي يقـول احمـد  لالن يسـير
بك مقبـول  واالمل في ان ينتهي
بــوقت غــيــر الــذي كــان يــنــتــهي
ــتــد الى اواخـر عــنـده عــنــدمـا 
فــصل الــصـيـف  ومـهم ان تــقـوم
سابـقات بالـعمل احلالي جلنـة ا
عـبـر تـنـظـيم واضح لـلـمـبـاريـات
والــــتي تـــســـيــــر بـــشـــكل واضح
طلوبـة بعدما تقوم وبالطريـقة ا
الفرق في التعـاون وتام اقامة
ـــبـــاريــــات واالهم ان تــــشـــهـــد ا
ـــنــافـــســات  مــبـــاريــات خــارج ا

الــتــكـهــنــات واثـرت عــلى تــغــيـر
ــواقع مـــا انــعــكـس عــلى واقع ا
نـافسة  الـتي  تسـير على وفق ا
عـمل نـامل ان يـســتـمـر لـلـنـهـايـة
النـه من دوري مـــــنـــــظـم  وقــــوي
ـكن لـلـعـب ان تـتـطـور بـعـدما ال
ــــــواسم شـــــهــــــد الــــــدوري في ا
سـتوى االخـيرة انـخفـاضـا في ا
والـتـنـظـيم قـبل ان ت جنـد جلـنة

ـــــســـــابـــــقــــات ا
تــــديــــر االمـــور
عـــــلـى عـــــكس
الـــتـــوقـــعــات
وحــــــــــــــــولـت
الـــــدوري الى
عـــمـل مــنـــظم
وواضـــــــــــــــــح
واالهـــــــــــم ان
يـــثــــبت عــــلى
مـوعدافـتـتا
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تـغـلب فـريـق نـادي الديـوانـيـة عـلى
فـريـق نـادي بـابل بـهـدفـ نـظـيـف

ــبـاراة الــتي ضــيـفــهـا مــلـعب في ا
الــديـــوانـــيــة ضـــمن اســـتـــعــدادات
الفريق خلوض منافسات الدوري

العراقي بكرة القدم وادارها بنجاح
طاقم حتكيـمي ديواني شاب مؤلف
من احلــكـام مــحــمـد صـالح مـحــمـد
حطاب و احمد سالم كاظم و هاني
ابــراهــيم عــطــشــان و امــجـد كــامل
حـسن وطغت عـلى تشـكيـلة الـفريق
الــــديــــوانـي الــــوجــــوه الـــــشــــابــــة
ـــبــاراة واجلـــديـــدة حـــيث كـــانـت ا
عــبـارة عن مـحـطـة اخـتـبـار لـهم من
ـؤلف من قـبل الــكــادر الـتــدريـبـي ا
الـدولـي رزاق احـمــد وحــيــدر كـر
وصـــفـــاء كـــاظم واتـــســـمت دقـــائق
الــشـــوط االول بــأداء حـــمــاسي من
قـبل العــبي الــفـريــقــ رغم  بـرودة
اجلـو الـقارص لـتـشهـد الـدقيـقة 20
ضيـاع العب الديـواني سيـف طاهر
فــرصـــة ســهلَ عـــلى فـــريــقه لـــعــدم
تـعـامـلـه الـصـحـيح مـع الـكـرة الـتي
تــهــيــأة له امــام مــرمى بــابـل وكـاد
العب الديـوانية سـيف عبـد احلمزة
قــريب من تـــســجــيل الــهــدف االول
لفـريقـة في الدقـيقة 25 عنـدما سدد
كرة ثـابته علت الـعارضة بـقليل في

ــــقــــابل شـن العـــبــــو بــــابـل عـــدة ا
هـجمـات لم تـشهـد اي خــــــــــطورة
عــلى مــرمى الــديــوانــيــة لــيــنـتــهي
الــشــوط االول بــنــتـيــجــة الــتــعـادل

السلبي.
الــشـــوط الــثــاني بــدء بــبــنــاء عــدة
هجـمات خـطرة لفـريق الديـوانية و
اسـتـطـاع العـبه الديـوانـيـة اجلـناح
ن ســيف طـــاهــر من تــســجــيل اال
الهدف االول لفريقه في الدقيـقة 64
وبـــــعــــــد مــــــرور ثالث دقــــــــــــــائق
أضــــاف زمـــيـــلـه ســــــــــــعـــد عـــواد
الــهـــدف الــثـــاني لــلـــديــوانـــيــة في
الـــدقــيـــقــة 70 لــتـــشــهــد الـــدقــائق
ـــتــبـــــــــــقـــيــة تـــبــادل مـــســتـــمــر ا
بـــالـــهـــجـــمـــات الـــبــعـــــــــــيـــدة عن
اخلـطـورة وابـدى الـكـادر الـتـدريبي
ـستوى الفني للفـريق قنـاعتهم با
الــذي قــدمه العــبـوا الــفــــــــــريــقـ
خالل هـذا الـلقـاء الـودي الـذي افرز
عن الــعـديــد من الــوجــوه الـكــرويـة
الـــــشــــــابـــــة والـــــتي يــــــامل لـــــهـــــا

مســـــــتقبال رياضيا مشرقا.
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أقيمت  في قـاعة احتاد األدباء
الذكرى السنوية لالعب الدولي
عــلي كـــاظم بــحــضـــور نــخــبــة
كـــــبــــيـــــرة مـن الــــريـــــاضـــــيــــ
سؤولـ فضال عـن حضور وا

رجال الصحافة واإلعالم.
وذكر بيـان صحـفي الحتاد كرة
الــــقــــدم ان الــــعـــــضــــو  غــــالب
الزامـلي  كـان حـاضـرا في هذا
ـثـال عن االحتــاد قـدم احلـفـل 
في بـــدايـــة كـــلـــمـــته الـــتـــعـــازي
واسـاة ألهل الفـقـيد وجلـميع وا

. الرياضي

وقال الـزامـلي لـدي افـكـار عدة
واهم هـذه األفــكـار عــمل نـصب
تــذكــاري جلــمــيع الــريــاضــيــ
الـراحـلـ الـذيـن خـدمـوا الـكـرة

العراقية.
واضاف ان هنـاك اسماء كـثيرة
تستحـق هذا النصـب التذكاري
ـا قـدموه  وهـذا قـليـل بـحـقهـم 

للرياضة 
وسـيـتم االتـفـاق مسـتـقـبال عـلى
نـاسبـات الـرياضـية في إقامـة ا
قــاعــة االحتــاد الــعــراقي لــكــرة
القدم فضال عن تسـمية القاعة
بإسم احد الراحلـ الرياضي

الــــذيـن شـــــرفــــوا
الـكــرة الـعــراقـيـة

وهم كثيرون.
واشـــــــــــار الـى انـه
سيقدم مـقترحا في
اول اجتماع للمكتب
الــتــنـــفــيــذي الحتــاد
كرة القـدم بأن نـتبنى
مـــوضـــوع تـــســـمـــيـــة
الــلـــجـــان في االحتــاد
بــــــأحــــــد الــــــــــــرمـــــوز
الـريـاضــيـة بــاالتـفـاق مع
االعـالم والــــــــــرابــــــــــطـــــــــة

واالحتاد.

مــــفــــاوضــــات مع بــــعض
احملـترفـ بحثـنا في عدد
من خــــيــــارات الالعــــبـــ
احملـترف ونأمل أن ننهي
الــــتـــعــــاقــــد مـع العــــبـــ
وضــمـــهم لــلـــفــريق خالل
فترة االنتقاالت الشتوية.
وبــ  حـــمــد ان الـــفــريق
عــاود تـــدريــبـــاته بـــشــكل
يــومي في مــلـعب الــنـادي
ــواجــهــة نـفط حتــضــيـرًا 

الـوسط بثمن نـهائي كأس
ـــــقـــــررة في الـــــعــــراق وا
قبل الـنجف يوم السبت ا
وبـالـتـالي الـوقت يـداهـمـنا
ونـسـعى لـتـرتـيب أوراقـنـا

واجهة. قبل ا
يـذكر أن عـــــــصام حـمد
اسـتــــــــــلم مـهــمـة قـيـادة
الـــفــــــــــريق خـــلــــــــــفـــا
لــلــمـــدرب الــســابق ثــائــر

أحمد.

متاز يناء لكرة القدم للعودة الي سكة االنتصارات في الدوري ا œuŽ…∫ يسعى فريق ا

فريق الديوانية يحقق فوزاً معنوياً


