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الــثـانـيــة خالل ثالث جــوالت لـكن مــا عـمق
ـلــعـبه والــتـراجع ــشـكــلـة هــو الـتـأخــر  ا
الـــســريع لـــلــفـــريق الــذي جنح فـي تــقــد
مباريات سابـقة   تقدم فيـها الى منتصف
التـرتـيب قبل ان يـفقـد الـسيـطرة  في لـقاء
جـــاء عـــلى عـــكـس الــتـــوقـــعـــات  في وقت
اسـتـعـاد االمـانـة ثـقـته    بـسـرعـة  ووفر
لـنفـسه ثالث نـقـاط ثـميـنـة  مـرة اخرى في
اقل من  اسـبوع بـعدمـا قـهر الـسمـاوة ب
جــمــهــوره لـيــعــود بــست نـقــاط ويــتــنـفس
ـتــاخـر الــصــعـداء مــبــتـعــدا عن مــكـانـه  ا
ويــعــود مــتــألــقــا  لــلــمــنــافــســات بــقـوة 
والظـهـور النـاجح ذهابـا وجتـاوز  العـقدة
الـتي تـواجه الـفـرق من دون اسـتـثـناء قـبل
ناسب عبر ان يكسرها االمانة في الوقت ا
ردة فـعـل  كـبـيـرة  لــلـمـسـتـوى ولــلـنـتـائج
اخملـيـبـة وهـو يـسـتعـيـد تـوازنه في الـوقت
ـلـعـبه ـطـلـوب  ويـامـل ان يـظـهـر قـويـا  ا
ـباريات الذي خسـر به  عدد من الـنقاط وا
وتـعـد خـطوتـا الـسـمـاوة والـنـجف حتوال 
ؤثـر للـمدرب عصـام حمد من خالل الدور ا
ـهم  عـنـدمـا تـرك بــصـمـته بـسـرعـة وهـو ا
وعلى جـمهـور النـجف تقـبل اخلسـارة بعد
لوعـة البـداية الـعالـقة في االذهـان. وخطف
الــديــوانـــيــة نـــقــطـــة من جــيـــرانه الــوسط
ـتاجر الـذي عليه انعكـست  على الوضع ا
الـــفــريق وسط ازمـــة الــبــقـــاء الــتي تــرواد
جمهوره في ان تاتي نقطة من هنا واخرى
من الــذهــاب  من دون االســتـسالم مــبــكـرا
باريـات كرة القدم  والن كل شيء واقع  
في وقت عاد الـوسط بنـقطـة  النه لم يأخذ
االمــور عـلى مــحـمل اجلــد بـعـد تــعـادل من
اجلــويـة والن الــديــوانـيــة في اســوء أيـامه
لـتــبــقـيــهـمــا الــنـتــيـجــة في مــكـانــهــمـا في
 وتـظــهــر نــتــيــجــة الــتــعــادل بـ الـســلـم
الــكــهـربــاء واجلــنـوب عــادلــة بـعــدمــا جـاء
  لـيـضـيف كل االثـنـ من فـوزيـن مـتـتـالـ
منـهمـا سبع نـقاط  قـبل ان يتـقدم اجملـتهد
الكهرباء للثـاني عشر ويقف اجلنوب بعده
مــــبــــاشـــرة فـي حتــــول مــــهم وتــــصــــاعـــد
نـافسات بعد انحسار الى حظوظهما في ا
ما قـبل اجلوالت الـثالث األخيـرة ومن ب
ستـفيـدة مؤخرا كـان اربيل بـعدما الفـرق ا
عــاد بـــاربـع نــقـــاط مـن فـــوز عــلـى الـــكــرخ
واقع احلدود وتعادل مع البـحري متقـدما 
باستحـقاق متجـاوزا بشكل مقـبول مخاطر
ــرة قـبل ان الــذهـاب الـتـي تـداركــهـا هـذه ا
لـعـبه ويـسـتقـبل نـفط الـوسط فـيـما يـعـو 
اســتــمــر الــبــحــري يـــعــاني من مــبــاريــات
وانتهى لقـاء الصناعـات والسماوة األرض
بــتـعـادلــهـمـا بــهـدفـ بــاخـتـتــام مـبـاريـات
اجلــولـة نـفـســهـا  لـيـبــقـيـا في مـحــلـيـهـمـا
الـثـامن عــشـر لـلـصـنـاعـات والـتـاسع عـشـر
شـاركة ران بـازمـة ا للـضـيوف وكالهـمـا 

ومهددان بفقدان مقعدهما.

قــويـة مـتــمـرسـة االمــر الـذي  يـحــمل عـلى
ـطلـوب من حيث اوديشـو القـيـام بالـعمل ا
تـــأهـــيل اخلـــطـــوط الـــتي ســـتـــكـــون امــام
مـواجـهـات قـويـة محـلـيـا وأسـيـويـا بـعـدما
ـسـتوى االخـيـر  مخـاوف االنـصار  اثار ا
وسم في ان يخـسر الـفريق كل  بـطوالت ا
في ظل عدم  االستقرار وتـباين  النتائج 
بعـد التـخلي عن الـصدارة الـتي ينـفرد بـها
الـشــرطـة من وقت  ويـحــاول االبـتـعـاد عن
ــ الـزوراء واجلــويـة كــمـا يــتـعـ الــغـر
ــالــيـة عــلى  الــفــريـق تــدارك  الــظــروف ا
الــصـــعــبــة مــتــوقع ان تــنــعــكس مع مــرور
ــنــافــسـات  الــوقت  وكــلــمــا تــصـاعــدت ا
وســيـكــون تــاثـيــر سـلــبي عــلى مـشــاركـات
ر في وضع مـرتبك وعلى البطل  الـذي  
الالعـبـ وضع حـد للـنـتـائج اخملـيـبة  من
خالل  االعــتـمــاد عـلى الالعــبـ والــفـريق
ــؤثــرة ووجــوه يــضـم عــدد من األســمـــاء ا
واعــدة اسـتــمـر يــدفع بــهـا فـي كل مـوسم 
فــيـــمــا يــواجه   فــريـق احلــســ أصــعب
فترة  بسبب تـعثره  الكبـير والتواجد في
واقع التي  قـد التمهله الـبقاء الذي اخر ا
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وحتت انـظــار جـمـهـورهم  افــتـقـد الـطالب
لـلــتـركـيـز والـثـقـة   الــفـتـرة االخـيـرة بـعـد
تـعـادل مع الـصـناعـات وخـسـارة الـكـهـرباء
وتــــعـــادل مـع نــــفط مــــيــــســــان  وفي اداء
مـخـيب  وغيـر مـنـظم اطالقـا  مـا اثـر على
الـعالقـة  مع االنـصار الـرافـضـ لـلـنـتائج
لـثـالث اخملـيـبـة بــعـدمـا تـخــلى الـفـريق عن
تـقـدمه قـبل ان يـسـمح لـلـضـيـوف  الـعودة
بالتـعادل الذي كان بـطعم الفـوز لكنه اشبه
بــاحلــنــظل لــلــطالب  الــذين تــخــلــوا عن 
الـوضع الـشـبه الـطـبـيـعي واالسـتـقرار   
وبــات يــعـاني مـن مـد الــنــتـائج الــســلـبــيـة
والـبقـاء بـنـفس مـكانـه وكاد ان يـتـقـدم  لو
تــعــامـل كــمــا يــجب مع اخــر ثالث جــوالت
خسر فيها سبع نقاط مؤثرة  الن الالعب
كانوا بغير يومـهم  ومستوياتهم ويخشى
العـشـاق اذين احتـجوا كـثـيرا  ان  يـفتـقد
الـفـريـق لـروح الـلـعب فـي وقت يـرى احـمـد
قبولة في ظل دحام من التعادل بالنتيجة ا
ظروف الـلـعب واخر ثالث مـبـاريات قـوية 
تــاثــر بـهــا  الــفــريق وعــلى اداء الالعــبـ
والسـفر مـرت لـلعـاصمـة وفي كل االحوال
كن التقليل من شانها وسط البحث عن ال
ـرحـلـة احلـاليـة فـي مكـانه احلـالي انـهـاء ا
ـــهـــدد اكـــثـــر من أي وقت  اذا لـم يـــعــود ا
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وبــعـد ســلـســلـة نـتــائج مـهــمـة تــوقـفت في
مـلـعـبه عــنـدمـا سـقط الـنـجف امـام االمـانـة
بهدفـ دون رد  ليتـراجع أصحاب األرض
لـثــالث عـشـر الــتـرتـيب بـتــلـقي  اخلـسـارة

لـقـاء الـشــرطـة األسـبـوع احلـالي  ويـراهن
ـوسم عــلى مــلــعـبه  لــتــحـقــيق نــتـيــجــة ا
وتعـويض نكسـة اربيل  وتـصعـيد احلوار
ــتــصــدر واحلــفـاظ عــلى ــنــافــســة مع ا وا
موقـعه بـعيـدا عن الـزوراء واجلويـة لـفريق
يــقـدم مـوســمـا رائـعــا بـكل مــعـنى الـكــلـمـة
ويـريـدان يـبـقي امـور الـصـدارة مـفـتـوحـة 
ولـيس بـيــد الـشـرطـة  فـيـمـا تـاثـر احلـدود
بـعـدمــا مـزقت شـبـاكه بــاخلـمـاسـيـة  الـتي
خلــبــطت من حــســابــات عــمــاد الــنــعــمــة 
وزادة  من  ازمة االمور الـتي كانت تـسير
بـشـكـل افـضل الى مـا قـبـل سـفـرة الـبـصـرة
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ـنـتــظـرة  بـقـلب وحـقـق اجلـويـة حـاجــته ا
تاخـره من الـنفـط بهـدف الى  فـوز بهـدف
لـواحد   34لـيـخـفف من ازمـة اخلـروج من
ني دوري ابطال اسيا البـطولة التي كان 
الــنــفـس الــبــقـــاء فــيـــهــا قــبـل ان يــصــالح
ـكن جــمــهــوره بــنـتــيــجــة الــنـفـط الـتـي ال
الــتــقــلــيل مـن شــانــهــا مع تـــراجع نــتــائج
النفط  بعد اخر لقاء بينهما قبل ايام  من
بـطـولـة الـكـاس انـتـهى بـالـتـعـادل الـسـلـبي
وسيلـتقيـان ثانيـة  حلسم التاهـل للنصف
ذكـورة تفرض واقعا النهائي  والنـتيجة ا
عــلـى الــفــريـق في ان يــبــقـى  في مــواقع 
الصراع على اللقب واحلـال لبطولة الكاس
وهـــو بـــالــقـــادر عـــلى ذلك  فـي ظل وجــود
ـكـن ان يـفـعــلـوا كل    مــجـمــوعـة العـبــ
شيء  بفضل انسجامهم ومهاراتهم  وفي
ــدرب بــاسم قــاسم  وابــعــاد حــال بــقـــاء ا
قابل  سقط النفط شاكل  بـا الفريق عن ا
مـرتــ خالل ثالث جــوالت وتـعــادل ذهـابـا
من  ميسـان  وبات مـهددا بتـرك مكانه اذا
لم يسـتفـيق ويعود لـلتـوازن الذي افـتقده 
رغم وجود مـجموعـة العبـ واعدة لكن كل
شيء يــسـيــر عـكـس الـتــوقـعــات  ويـفــتـقـد
لـبـدايـته الـقـويـة ووضـعه  الـفـني الـنـاجح
  قـبل ان تـتـغـيـر ـاضـ ـوسـمـ ا خالل ا
األحــوال هـنــا مـا يــجـعـل من حـسن احــمـد
تدارك االمور امـام مواجهـات كلهـا ستكون
ـستـوى والدخول صعـبة بسـبب  تدني  ا
فـي وضع اخـــر  وقـــد يـــواجه بـــعـــد ازمـــة
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وبعد تـعادله اخملـيب مع نفط ميـسان حقق
الــزوراء فـوزا بــشق االنــفس عــلى حــسـاب
مــتــذيل  الــســلم فــريـق احلـســ بــالــوقت
اإلضــافي  ويــتــدارك الــتــعــادل الـذي بــقي
قــائــمـا د  92قــبل ان تــظــهــر قــوة وخــبـرة
ـهـمـة التـي دعمـت موقف الـبـطل وحتـسم ا
الـفـريق في الـبـقـاء ثـالـثـا وسط  تـطـلـعـات
الصراع والدفاع عـن اللقب وقبلـها الظهور
بـفـوز مـحـلي وفي اجلـاهـزيـة قـبل الـدخـول
بـدوري اإلبـطـال الـبـطـولـة الـتي تـضم فـرق

يناء بثالثة أهداف نظيفة  40 فوزه على ا
نقطة معززا نظافة سجله وقوته الهجومية
والـدفـاعـية
األفــــــــــضل
بـــــ الــــــكل
ــــــــــــــــرور وا
بـــــــــــقـــــــــــوة
وتــــركــــيــــز 
وبـامـكـانه فـعل الـكـثـيـر
بـــفــــضـل مــــوجـــود الـالعــــبـــ
واالسـمـاء الـتي تـلعب لـلـمـنـتـخـبات
عنوية العالية الوطنية وحالة الفـريق ا
من خالل مردود النتائج التي يـقدمها بثقة
رحلة االولى في  وباستطـاعته ان ينـهي ا
ـنافـسـات على اجنـاز معـنـوي ومواصـلـة ا
ـرشح  الـقـوي خلـطـفه كـما لـقب الـدوري ا
يــظـهــر امــام الـكل مـن حـيث احلــفــاظ عـلى
ــســتــوى والــتــســجــيـل والــدفــاع وحــالـة ا
االنسـجام واالسـتقـرار وزيادة حـظوظه في
ـطــلـوب حـتـى الـنــهـايـة مــواصـلــة االداء ا
مـسـتـفـيدا ومـعـززا الـبـدايـة اجلـيـدة التي
تـقف مـعه امـام  ثالث مـبـاريـات مـتـبـقـية
رحلـة احلالية واحـدة منها على نهـاية ا
مــؤجـــلـــة مع الـــنـــفـط قــبـل ان يـــخــرج 
ـلعب الـكرخ في اهم األسبـوع احلالي  
مواجهـاته  واللعب بـطموحـات  الفوز
ــــرحــــلــــة االولى ثم ســـيــــحــــسـم له  ا
استـقبـال البـحري وهـو االكثـرحظا في
صدارة الدوري النه واصـل العمل  في
اجلاهزية وتـخطى األمور بثـقة كبيرة 
باالعتماد على مجـموعة العب تعززت
بـانـتـداب كــرار جـاسم وضـرغـام في وقت
ـــيــنـــاء عن االضــواء الـــتي كــان ابــتـــعــد ا
ــشـاركـات واسـتـمـر يـسـرقــهـا  في اغـلب ا
يــعــيـش ازمــة الــنــتــائج  الــتي نــالت مــنه
الـكــثـيـر بـســبب ظـروف الـعـمـل الـصـعـبـة 
ـــاضي والزالت  ـــوسم ا ـــمـــتـــدة  مـن ا ا
قائـمة امـام ادارة هادي احـمد الـتي تواجه
مـشاكل حـقيـقيـة بـعد الـتركـة الـثقـيلـة التي
اخـذت تـنـعـكـس عـلى  الـنـتـائج والـتـراجع
لـلـمـوقع اخلــامس عـشـر وفي وضع مـحـيـر
ر لالنصـار  الذين يـدركون االمـور  وما 
ـــاضي ـــوسم ا بـه الـــفــريـق خـــصــوصـــا ا
ــيــنــاء وحـــصل الــذي حــصل ويـــبــدو ان ا
ـكـان اليـبـحـث اال عن الـبـقـاء الاكــثـر امـام ا
احلـالي الذي يـثـيـر شعـور اخلـوف والـقلق
ــؤخـرة   امــام صــراع فــرق ا احلــقــيــقــيـ
والــعــمل مــا بــوســعــهــا لـلــهــروب من اجل
ينـاء الذي يعـاني وبحاجة البقـاء ومنهـا ا

الى تغير االمور بسرعة.
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النـتيـجة األفـضل حقـقهـا الكرخ   36الذي
مـــزق شـــبـــاك احلـــدود وعـــبـــرهـــا من دون
مـعـاناة  ويـسـتـعـيـد توازنه ويـعـود لـسـكة
االنتصارات  ومهم ان تاتي النتيجة قبل 
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يفـتتح فـريقـا اربيل ونـفط الوسط مـباريات
رحـلة االولى اجلولـة مـا قبل االخـيـرة من ا
من الدوري اليوم الثالثـاء التاسع عشر من
شباط احلالي ويـعول أصحاب االرض على
همة عاملي األرض واجلمهور في  حسم ا
ا لها من فـوائد حيث التقـدم لالمام بعدما
اســــتـــعـــاد تـــوازنه فـي اخـــر ثالث جـــوالت
بفـوزين وتعـادل فـيمـا يريـد الوسط تـخطي
عقبة اربيل الصعبـة بعد تعادل ذهابا مع
اجلــويــة والــديــوانــيــة ومــؤكــدان طــريــقــة
شنـيـشل تتـجه  االطـاحة بـكتـيـبة الـصديق
ناظم شـاكر الن كل االعـتبـارات تنـتهي امام
الـنتـيجـة  الـتي  يتـطـلع كل منـهمـا عـليـها

وقع. من اجل حتس ا
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سـتــة تـغـيـرات حــصـلت في سـلـم الـتـرتـيب
الــفــرقي بــعـد انــتــهـاء مــبــاريـات اجلــولـة 
متاز السابعة عـشرة من مسابقـة الدوري ا
بـكـرة الـقــدم  عـنـدمـا تـقـدم  اربـيل مـوقـعـا
حـيث الــثـامن وتـرك مـوقــعه لـلـحـدود الـذي
تـلـقى اكـبـر خـسـارة من الـكـرخ  في الـوقت
الذي تقـدم الكهربـاء  موقعـ حيث الثاني
عــشــر  بـــدال من الـــنــجف  تـــاركــا مـــكــانه
لـلـمـيـنـاء الـذي خـسـر من الـشـرطـة بـثالثـية
نــظـيـفــة وتـراجع الـنــجف مـوقـعــا  مـحـتال
تـراجع خـامس عـشر في ـيـنـاء  ا تـرتيب ا

الـــوقـت الـــذي حـــافـــظت
بــقـــيــة الـــفــرق عــلى
ترتيبها  في موقف

الدوري.
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امــــــــــسك فــــــــــريق
الــــــــــشــــــــــرطـــــــــة
بـــــالــــصــــدارة
بــقــوة اثـر
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ؤتمر متـاز لكرة القـدم. وقال كاتـانيتش خـالل ا بـتقلـيص عدد انديـة الدوري العـراقي ا ـنتخب الـوطني ستريـشكو كـاتانيتش , طالب مدرب ا
ا يؤدي إلى اجهاد الالعب وتعرضهم لالصابة. متاز يضم عدداً كبيراً من األندية  الصحفي في مقـر احتاد الكرة إن الدوري العراقي ا
ـنتخب مـرهون بنـجاح الدوري احمللي. نتـخب الوطني فـنجاح ا واوضح أنه يجب ان يـكون الدوري بـعدد انديـة اقل من اجل ضمان تـطور ا
متاز تمـيهداً لضم العـب جدد لصـفوف اسود الرافـدين خاصة مع اصابة ـراقبة العبي الـدوري ا واضاف انه كـليف مساعـده احمد خلف 
ـنـتخب ان يـتـعـلمـوا كـيف يأكـلـون وكـيف ينـامـون نحـتـاج الى االتـصال بـالالعـب نـتـخب وعلـى العبي ا عـدد من الالعـبـ السـابـقـ في ا
درب السلوفيني أن البطولة اضافت نتخب الوطني في كاس آسيا أكد ا ستوى االحترافي. وعن مشاركة ا ونصيحتهم لـكي يصلوا الى ا
نتـخب الوطني عانى من ضغط كـبير في كأس آسيا وفي كل زيد من اخلبرة لالعبـ وانا مقتنع تـماماً بأداء الالعب في الـبطولة وأن ا ا
مـؤتـمـر صحـفي كـان اجلـمـيع يسـأل هل سـنـفوز بـكـأس آسـيا? ال احـد ال يـحب الـفوز لـكن هـذا االمـر شـكل ضغـطـاً السـيمـا عـلى الالعـب

نتخب قاسم اجلنابي. نتخبات باستبعاد طبيب ا الشباب. كما طالب كاتانيتش خالل االجتماع الذي عقده مع جلنة ا
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األهداف تغيب عن
لقاء الديوانية
ونفط الوسط
عدسة.. أحمد

العراقي
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شهدت مباريات
الدور 17 لدوري
الكرة تغييرات
في سلم ترتيب
الفرق

»«d K  UO¼

wLOL² « s ×

بـية الوطنية من الرئيس كتب التنفـيذي للجنة االو كان باستطـاعة ا
الى الرئيس ان يرفع شعار هيا للخراب وبشكل او بنية مقصودة
ـبيـة من االعـلى الى االسفل جـغرافـيا كـبنـاية الستـفزاز الـلجـنة االو
وانسـانيا كـافراد وعملـيا بحكم مـسؤوليـاتهم التي يفـترض ان تكون

كذلك وليس حبرا على الورق.
ـتـحـدثـ عن ريـاضة ـقـابل سـيـرتـفع مـنـسـوب الـتحـدي عـنـد ا في ا
. االول االجناز واالصالح واكيد سيكون هناك انقساما ب الطرف
يــعــمل من اجـل اخلـراب والــثــاني يــعــمل من اجل ريــاضــة االجنـاز
واالصالح حــتى يـــتــبــ اخلـــيط االبــيض من اخلـــيط االســود وهــو
سـيكـون صـراعـا او تنـافـسـا لـلنـيل بـشـرف العـمل اخملـلص واجلـهة
التي تفي بوعدها لنفسها على اقل تقدير ستنال الرضا من اجلميع

بل ستنال الرضا حتى من رافعي شعار هيا للخراب.
ـبيـة في واقع احلال يـبدو غـنيـا وفقـيرا كـتب التـنفـيذي لـلجـنة االو ا
بالـوقت ذاته فـهـو غني لـلـدرجـة التي تـمـكنـه من دفع ايجـار سـنوي
يصل الـى الف دوالر في اليـوم فـيـما هـو فـقيـر لـلـدرجة الـتي جتـعله
بعـيدا جـدا عن ايـة اصالحـات او تقـدم الريـاضـة العـراقـية الى مـتر
ـنـظم وفــقـيـر النه يـعـمل بـدون لـالمـام وهـو فـقـيـرا جـدا فـي الـعـمل ا
قـانون وفـقيـر النه اجرى االنـتخـابات بـغيـر سنـد قانـوني االمر الذي
اسـهم بـحدوث شـرخ كبـير في الـهيـئة الـعامـة وهي ترفض ان تـكون
العبة في مسرح معد لفرجة غير قابل للتغير او االصالح مع االخذ
بنظـر االعتـبار ان هـناك تـفاصـيل كثـيرة تـدخل في هذه الـلعـبة التي

قراطية وهي ليست كذلك . يقولون عنها د
النـتـهم جـهــة عـلى انـهـا فـاســدة والنـرفع جـهـة اخــرى ولـكن عـنـدمـا
كتب التنفيذي يستقتل االشخاص من اجل الدخول في انـتخابات ا
او االحتادات الـرياضيـة وادارات االندية ولم يـسبق لهم حتـقيق ولو
ثل نـسبـة قـلـيلـة جـدا من الـنـجاح بل انـهم فـشـلوا فـان هـذا االمـر 
اسـتـخفـافـا بـكل مـنـصب ريـاضي بل هـو اسـتـهزاء واضـح وصريح
ومــعـلن مــفـاده. ان اضــربـوا رؤوســكم بـاجلــدران وارمـوا انـفــسـكم
بـالـبحـر ان كـنـتم تـبـحثـون عن ريـاضـة عـراقيـة خـالـيـة من االمراض
والـعــلل . او كـنــتم تــبـحــثـون وتــنــادون بـاالصالح . رئــيس االحتـاد
الـيـابــاني لـكـرة الـقـدم قــدم اسـتـقـالــته من مـنـصـبـه بـسـبب حـصـول
ركز الـثاني في بطولة اسيـا . ووزير الكهرباء منتخب الـيابان على ا
الـيـابـاني انـحـنى امـام اجلـمـيع وهـو يـقـدم اعـتـذاره لـلـشـعب بـسـبب
انقـطـاع التـيـار الكـهـربائي اقـل من عشـر دقـائق . في العـراق يـبقى
ـسـؤول مـسـؤوال ويـسـتـمـر بـعـملـه اليـخجـل واليسـتـحي واليـرف له ا
جـــفن او ضــمـــيــر حــتـى لــو انــتـــشــر الـــفــســاد في
مـــؤســســـتـه ودخل غـــرفـــته وتـــســـلل الى حتت

الكرسي الذي يجلس عليه.
ا هـو يقول ان االمـر عبارة عن قـضاء وقدر ر
. هل ان الرياضة العراقية تعيش بقضاء وقدر

وعلينا جميعا او نسلم به . هيا للخراب. 

اسـتأذنـته قبل ان اكـتب عنه.. قـلت له في مجـلس عزاء.. سـأحاكمك
امـام الـتـاريخ.. تـصّـنع الـغـفـلـة.. نـبـهه ايـاد بـنـيـان فـارتـسـمت عـلى
هـدي.. ذاك احلكيم غـزى.. باسل عبـد ا مـحيـاه ابتسـامة مـجهولـة ا
الذي يعـيش خارج الزمن.. غريب في قـومه كسقراط الـفيلسوف او
ـديــنـة الـفــاضـلــة يـبـحث عـن جـوهـر الــريـاضـة افالطـون صــاحب ا

احلقيقية في مستنقع الفساد والتخلف والفشل.
ثـاليـة فأبى ان يـعـيش احلاضـر وبنى له ـغادرة أفـكـاره ا طالـبته 
ـصفى صومـعة خـارج الـواقع يبـحث فيـهـا عن ملـكوت الـريـاضة ا
من الـشـوائب اخلـالي مـن الـشـرور.. يـفـتش عن فـردوس الـريـاضـة
فقود الذي استباحه اللـصوص وقطاع الطرق وشذاذ االفاق بعد ا

ان سلم خاملو الذكر مصائرهم الى اهل الذكر الذميم.
وبـ تــفـاؤل ســاذج وبـ تـشــاؤم قـا يــرى الـيــوم هـو الــبـارحـة
ـســتــقـبل مـن اجل انـقــاذ مــا تـبــقى من الــســفـيــنـة فــيــراهن عــلى ا
ــة وال يـعـتـرف ان الـسـارق قـد جنـا وان الـغــارقـة.. ال يـقـر بـالـهـز
ــســروق قـــد ســلم نــفــسـه ومــاله ألولي امــره.. يـــحــاول بال كــلل.. ا
ويسعى بال ملل.. ينـفخ في نفوس هجعت فيـها الضمائر ومات في
داخلها االنسان والوطن فتحولت الى مجرد مسخ مشوه يتقزز من

منظره الناس.
حذرته سابقا من الوقوع في أوهام تسـترضي نرجسيته وطوبائيته
فـقـد كـان جـسـرا عـبـرت عـلـيه شـخـصـيـات حتـولت ضـده فـي نـهـاية
طـاف رفض نداءات االخـرين ولم يسـمع سوى صـدى ذاته فهو ا
طلقة يؤمن بطريـقة ال يرقى اليها الـشك امتالكه مفاتيح احلقـيقة ا
أفــكـاره ومـبـادئه ال تـتــغـيـر وهي في طـريـقــهـا الى االنـقـراض كـمـا
حـدث مع مـصـطـلـحـات الـكـفـاءة وكـلــمـات الـنـزاهـة الـتي فـشـلت في
الـتـأقلـم مع متـغـيـرات الـزمن الـرديء فـاصبـحت مـفـردات بـالـية في

ناسبات. تحف اللغوي نستدعيها ونتداولها با ا
عرفي خبرته الطويلـة ذاكرته العجيبة التي تكتنز األرقام رصيده ا
ـبـيـة واأللـعاب ـيـة لـلـدورات األو الـقـيـاسـيـة احملـلـيـة والـعـربـيـة والـعـا
االسيوية غدت محل تندر وسخـرية بالدكاك اإلعالمية في مجتمع
تالشت خطـوط هويته.. لم يصـمد بالـرغم من قيمه وثوابـته االصيلة
فهو يشهد يوميا سقوطا مدويا لنخبه وركائزه.. لو قدر ألكرم فهمي
او جنم الـدين الــسـهـروردي ان يـرى من نـافـذة مــفـتـوحـة في مـثـواه
األخـير لـظل ساهـرا في قبـره واضعـا رأسه ب رجـليه.. يـنتحب..

على ما يسمى بالوقت الراهن.. رياضة اإلجناز.
والن الــشــجى يــبــعث الــشــجى.. اســالـه ان يــلــقي عــصــاه ويــلـوح
ــنـديل الــوداع األسـود.. أقـول لـه اتـركـهم ال لـلـمــشـهـد الــريـاضي 
يسـتحقـونك.. اخسرهم واربح نـفسك.. فانت حـقيقي وهـم مزيفون..
انت حـــر وهـم عــبـــيـــد الـــدنـــيــا.. عـش غــربـــتك
وراقـبــهم من بـعـيــد.. فـعـلـة الــفـسـاد واخلـراب
ـديـد اعـيت من يـداويـهـا.. أتــمـنى له الـعـمـر ا
ألنه لـو ارحتل فـان جــيال او مـا تــبـقى مـنه

على قيد الشرف واخلبرة.. قد ودعنا.
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عــلى فــريق نــادي الــنــفط من قــبل حــمـاس
كـبيـر لالعـبي الديـوانـية ولـتـشهـد الـدقائق

انقاذ حارس مرمى نفط الوسط 81و 80
علي كاظم فرصت لالعبي نادي الديوانية
الـبـديل الـنـاجح فالح عـبـد الـكـر وجـاسم
مــحـمـد ومــصـطــفى مـؤيــد عـنـدمــا تـصـدى
لكرات الـفرصتـ اخلطرتـ وهم في حالة
انــفـراد وسط دهــشـة اجلــمـهـور الــديـواني
الغفيـر الذي كان يـحلم بخطف نـقاط الفوز
لتعزيز موقع الفريق والهروب من فرق قاع
الـدوري الـعـراقي ,ولـيـبـقـى الـلـعب بـعـدهـا
ـتـبـقـيـة سـجـاال وتـنتـهي خالل  الـدقـائق ا
ــبـــاراة بـــصــافـــرة احلـــكم احـــمـــد كــاظم ا
بــالـتــعــادل الـســلـبـي ويـضــيف فــريق نـفط
الوسط نـقطـة الى رصيـده الذي اصبح 21
ركـز الـعـاشر فـيـما اصـبح رصـيـد فريق بـا
ــركـز  16وقـد الـديــوانــيـة  14نــقـطــة وبـا
سـجل العبـو فـريق نـفط الـوسط عـلي كاظم
وصـالح سـديــر وامـيـر صـبـاح وذو الـفـقـار
ـبـاراة من عـايــد حـضـورا مــتـمـيــزاً خالل ا
خالل تقديـهم مستوى فـني جيد فـيما جند
الـسـمـة ذاتـهـا في االداء اجلـيـد الـذي قـدمه
ـرمى ليـث معن العـبـو الديـوانـيـة حـارس ا
فــرمــان وســجــاد احــمــد والــكــابـ جــاسم

محمد وكرار نور.

مــهـدي اال ان كــرتــهم االخــيـرة لم تــســتـغل
بالشكل الصحيح حيث ذهبت الى احضان

حارس مرمى نفط الوسط علي كاظم
qC « w½UŁ ◊uý

ــبــاراة خـالل الــشـوط وارتــقى مــســتــوى ا
مـتـاز وكـانت كـفة الـديـوانـية الـثانـي الى ا
هي االرجـح بـعــد ان نــقـل العــبــوه الــكـرات
العـديدة الى ساحـة اخلصم السـيمـا هنالك
فــرصـة سـنــحت لالعب نــفط الـوسـط امـيـر
صباح الذي سددَ كـرة  قوية مرت من قرب
رمى الديـوانية كذلك شهدت ن  القائم اال
الـدقــيــقـة  58كــرة راســيـة جــمــيـلــة لالعب
الـديـوانـية الـشـاب مـصـطـفى مـؤيـد سـكنت
كــــرته فـي احـــضـــان حــــارس مـــرمـى نـــفط
الـوسط عـلي كـاظم ورغم الـتـغـيـيـرات التي
اجراها مدربو الفريق اال ان جس النبض
وعـــدم االســتــقــرار بــقـي مالزمــاً جملــريــات
ـبـاراة فاحلـذر كـان واضـحـاً عـلى مدرب  ا
نـفط الوسط الـكـابـ راضي شنـيـشل الذي
ـهـاجم اشـرك الالعب عـلـي سـعـد بـدالً من ا
بي اربي مينا اال ان الغريب في االمر الكو
هـاجم البديل جنده في سرعـة  استـبدال ا
عــلي سـعــد الــذي نـزال لــلـمــلـعب  4دقـائق
دافع نـبـيل عـباس فـقط  بكـابـ الـفريـق ا
لـتشـكل اخلطـة الـدفاعـية ضـغـطاً مـضاعـفاً
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اقــتــنص فــريق نــادي نــفط الــوسط نــقــطـة
الـتــعـادل الـسـلــبي من الـلـقــاء الـذي جـمـعه
ـبـاراة الـتي بـفـريـق نـادي الـديـوانـيــة في ا
ضـيـفـهـا ملـعب الـديـوانـيـة ضـمن مـبـاريات
رحـلة االولى اجلولـة السـابعـة عشـرة من ا
ـمـتاز ـنـافـسـات دوري الكـرة الـعـراقـيـة  ا
وادارها احلكام احمـد كاظم و حس تركي
ومصـطفى عبـد الواحـد ورسول عـلي وعبد
الكر السعدي مقيمـاً للحكام وجليل زغير

مشرفاً وحميد عبد هالل منسقاً امنياً.
ـــبــاراة حـــذراً من قـــبل العـــبي وشـــهـــدت ا
الـفــريـقـ الــذين رست خـطـة لــعـبـهم خالل
الـشــوطـ عـلى الــدفـاع واالكـتـفــاء بـنـقـطـة
الــتـعـادل حــيث الـلــعب الـطــويل وتـشــتـيت
الـكـرات الـعـديـدة كـانت الـسـمـة االبرز ألداء
العبي الفريق ناهـيك عن االخطاء الكثيرة
الـتي ارتـكـبـت بـعـمـد خـاصـة لالعـبي فـريق
نفط الـوسط وسنـحت عدة فـرص للـفريـق
لم تـسـتـغل بـالشـكل الـصـحـيح كـان ابـرزها
في الدقيقة  18تسديدة جميـلة لكاب نفط
الوسط صالح سدير من كرة ثابتة مرت من
ـرمى فـريق الديـوانـية قـرب القـائم االيـسر 
ـقابل شـهـدت الدقـيـقة  25حركـة لعب في ا
جميلة لالعبي الديوانية ستار جبار وانور
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ناظم شاكر
مدرب أربيل


