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ـبي عبد الـغني شهد وخـصصت مبـلغًا قدره نتخب األو استجـابت وزارة الشباب والـرياضة الـعراقية لـصرخة مـدرب ا
نـتخب في الـتصـفيات اآلسـيويـة. وقال وزيـر الشـباب والـرياضـة أحمد 50 الـية الـتي تنـتظـر ا مـليـون دينار حلـل األزمة ا
ـعانـاة الـريـاضـي وآلـيـة الـصـرف باتـت عبـر الـقـنوات ريـاض الـعـبيـدي في تـصـريـحـات  صحـفـيـة  ان الوزارة تـشـعـر 
بي الذي ـنتـخب األو الرسـميـة بعـد تشـكيل اللـجنـة الثالثـية مـضيـفا نحن كـوزارة ندعم مـنتـخبـاتنا بـكل األلعـاب ومنـها ا
صاعب تـنتظـره مشـاركة مهـمة في تـصفيـات آسيـا. وتابع ان الوزارة تـفتح أبـوابها جلـميع الـرياضيـ وتسعى لـتذلـيل ا

بي باتت قريبة جدا". نتخب األو التي تعترض طريقهم وبالتالي لن نتأخر في دعم منتخباتنا خصوصا وأن مشاركة ا
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ـــبـــيـــاد اخلـــاص الــعـــراقي افـــتـــتح األو
رصـــيـــده الـــذهـــبي في ?دورة األلـــعـــاب
ـبيـاد اخلاص بـالعـاصمة ـية ?لألو الـعا
االمـــاراتــــيـــة ابـــو ظـــبي في ثـــاني أيـــام
ـنـافـسـات بـحـصولـه علـى وسام ذهـبي ا
عن طـريـق الـسـبـاح ادريس عــبـد الـكـر
في فــعــالــيــة  50مــتــر حــرة وجنح بــطل
الــســبـاحــة الــعــراقــيــة يــونس اديب من
ـركـز الـثالث بـفـعـالـية  50مـتـر الـظـفر بـا
حـرة لــيـحـصل عــلى الـوسـام الــبـرونـزي
ركز الـرابع من نصيب محمد فـيما كان ا
عــادل وجــاء مــحــمــد نــزار خــامــســا في
فـعـالـية  50مـتـر حـرة فيـمـا حـصل فريق
الـبـوتـشي عـلى وسام بـرونـزي بـفـعـالـية
الـفــرقي واحلـال ذاته مع فـريـق الـبـولـنغ
الـذي تــوج العـبـيه بــالـوسـام الــبـرونـزي
فـرقــيـا وتـعــادل مـنــتـخب كــرة الـقـدم مع
الـفريق الـنيـجـيري وتـغلب عـلى منـتخب
باراة الثانية بثالثة اهداف تـشيلي في ا
الثـنـ وخــسـر مـنــتـخب كــرة الـيـد امـام
نـظـيـره الكـويـتي بـتـسـعـة اهـداف مـقابل
ســبــعــة فـي حــ حــقق العـب الــطــاولــة
مــروان راضـي الــفـــوز في مـــواجــهـــتــ
وتـمــكـنـت زمـيــلـته الـالعـبــة نـور الــهـدى

هاشم الفوز في مواجهت كذلك.
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وأعـرب نـائـب رئـيس الـبــعـثـة الــعـراقـيـة
ـية ـشـاركة في الـدورة االقـلـيـميـة الـعـا ا
في االمـارات فــوزي عـثـمـان عن سـعـادته
وسـروره بهذا االجناز الكبير الذي حققه
ابـطال السـباحـة العراقـية مـشيرا ان أن
هـنـاك فــرصـة كـبـيــرة من اجل ان يـحـقق
ـــبــيـــاد اخلـــاص الـــعــراقي ابـــطـــال االو
قبلة اوسـمة اخرى خالل ايام البطـولة ا
لــتـضــاف الـى فــضـيــة الــبــوتــشي الــتي
حتـقــقت في الــيـوم االول لــلـمــنـافــسـات.
وتـابع بالقول: عملنا عـلى تهيئة معسكر
تـدريبي لكل منتـخب مشارك بواقع اثن
أحــدهــمـا داخــلـي واخـر خــارجـي قـبــيل
مــوعـد انــطالق الــبـطــولــة رغم عـدم دعم
بـياد اخلاص بـأي مبـلغ لسد احتـاد االو
احـتـيـاجـاتـه لـلـمـشـاركـة في هـذا احلـدث
الـكبير ونـأمل ان حتقق فرقنـا مستويات
واجنـازات من شـأنهـا ان تـعـلي من شأن
الـرياضة العراقيـة في هذا احملفل الكبير

أذ انـنــا نــتـوسـم خـيــراً بــجـمــيع الــفـرق
كـونــنـا عـازمــون عـلى حتـقــيق االوسـمـة
ـتـنـوعــة. واشـار الى ان ثـقـتــنـا كـبـيـرة ا
ـشـاركة ـنـتـخـبـات الـعـراقـيـة ا بالعـبي ا
ـبــاريـات الــذين أبـلــوا بالءاً حــسن في ا
الــتي لــعـبــوهــا اذ حــقق العب الــطــاولـة
مـروان راضي الــفـوز في مـواجـهـتـ مع
ـاني واالوزبكي وتـمكنت الالعـبة نور األ
الـــهـــدى هــاشـم من الـــفــوز عـــلى العـــبــة
مـنــتـخب مــوريـانــيــا فـضال عن الالعــبـة
ـغـربيـة وهـو في يـجـعلـنـا راضـ عـما ا
حتـقـق كــون العـبـي فـريــقــنــا قــدمــوا مـا
عــلــيــهم بــالــرغم من ان غــالــبــيــتــهم من

ــنـضــمــ حـديــثـاً الالعـبــ الــشـبــاب ا
لـلمـنتخب الـوطني وغـير مـتمـرس على
ــنــتــخــبـات مــبــاريــات كــبــيـرة بــحــجم ا
االفـريـقـيـة واالوربـيـة الـتي العـبـنـاهـا اال
انـنـا فـرضـنـا وجـودنـا وبـقـوة امـام هـذه
ـنتخبات وكـنا االفضل في أغلب أوقات ا
باريات باريات وحققنا االنتصار في ا ا

التي لعبناها.
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واكــدت مــدرب فـــريق الــســـبــاحــة احالم
شـغـاتي: ان مـا حتـقق لـفـريق الـسـبـاحـة
هــو ثــمــرة جــهــود الــوفــد اجــمع وعــلى
بياد رأسهم رئيس االحتاد العراقي لألو

اخلـاص سعد عـبد ياسـ الذي لم يدخر
جـهدا او يألوا عمال في سـبيل تهيئة كل
مـا من شأنه تسهيل مهمـتنا في البطولة
فــضال عـن  اعــلب الـــســبـــاحــ شـــبــاب
ـــشــوار ومـــازال اغـــلـــبـــهم فـي بـــدايـــة ا
ي ــلـتــقى الــعـا ومـشــاركــتـهم في هــذا ا
سـيستـفاد مـنها الـسبـاح كثـيرا اذا ما
ـنـافـسـات احـسن الـتـعـامل مع طـبـيـعـة ا
ـقبـلة وشهـدت البـطولـة قوة من نـاحية ا
شـارك ـنافـسـة وارتفـاع مـستـويـات ا ا
في الـبــطـولـة وهــو مـا جـعـل سـبـاحــيـنـا
يـحققون االجناز ويـحسنون من ارقامهم
الـــشــخــصــيـــة لــيــكــون دافـــعــا وحــافــزا

لـلتواصل في مشواره في عالم السباحة
العراقية واجد ان االوسمة التي حصلنا

عليها مستحقة. 
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ـبيـاد اخلاص في و تـقام مـنافـسات األو
تـســعـة مــواقع في الــعـاصــمـة أبــوظـبي
ــشــاركــة نــحـو 7500 ومــديــنــة دبي و
ريـــاضي و 3آالف مـــدرب ونـــحــو 1500
ـــتــوقع أن يــشــهــد احلــدث حــكم ومن ا
نـــحـــو  500ألف مـــشــــجع ويـــتــــنـــافس
ـبـيـة الـريـاضـيـون ضـمن  24ريـاضـة أو
تـشمل ألعاب القوى وتنس الريشة وكرة
الـــســلــة وكـــرة الــطـــائــرة الـــشــاطـــئــيــة

والـبوتـشي والبولـينغ وركـوب الدراجات
والـفــروســيــة وكـرة الــقــدم والــغـولف
واجلـمـباز الـفـني واجلـمبـاز اإليـقاعي
واجلـودو والـتـجـديف والـسـبـاحـة في
فتوحـة ورفع األثقال والتزلج ـياه ا ا
والــقــوارب الــشــراعــيــة والــســبــاحـة
وتـنس الـطـاولـة وكـرة الـيـد والتـنس

والترايثلون والكرة الطائرة. 
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شـهد محرك البحث في اإلنترنيت 11
مـليون كلـمة بحث عن افـتتاح احلدث
الـكـبـيـر في أبـوظـبي أمـا الـصـحـافـة
ــيـة فـكــان تـفـاعــلـهـا كــبـيـراً مع الـعـا
افـتـتاح احلـدث الـكـبيـر فـقـد أشارت
وكـالـة األنبـاء الـصـيـنيـة (شـيـنـخوا)
ـبـيـاد اخلـاص قد إلى أن جنـاح األو
 فـعلياً ببصمة جودة وإبهار حفل
االفــتـــتــاح حـــيث تـــعــد مـــثل هــذه
ثابة التعبير األكثر دقة ـقدمات  ا
عن بــقــيــة الــتــفـاصــيـل واألحـداث
ـســابـقــات الـتي والـفــعـالــيــات وا
ـــبـــيـــاد ســـوف يــــشـــهـــدهـــا األو
اخلاص فيما أشارت شبكة سي
إن إلى أن مـــشــاركـــة أصـــحــاب
الــهـــمم أنـــفــســـهم في فـــقــرات
احلــفل جــعل الــقـيــمــة األكــبـر
تـتــحـقق أي أنــهم  دمـجـهم
بــصــورة نــاجــحــة في حــدث
كبير أما شبكة (أي إس بي
ــيـة الـتي تـشـارك إن) الـعـا
ـبـيـاد لـلـعالم في نـقل األو
فــــأشـــارت إلـى أن الـــدرس
الـكـبيـر القـادم من أبـوظبي
ـــكـــنـــهم أن أن اجلـــمـــيع 
يــشــاركـــوا في ابــتـــســامــة
واحـــدة تــخـــرج من قـــلــوب
أصــحـــاب الـــهـــمم لـــتــصل
مـــــبــــاشـــــرة إلى قـــــلــــوب
اليــــ حـــول الــــعـــالم ا
وهـو األمـر الـذي حتـقق
في افــتـتــاح الـبــطـولـة
ــلـعب مــديـنــة زايـد
الـرياضـية فـقد كانت
مـــشــاعـــر الـــســـعــادة

تـــــســــــــــــــيـــــطــــر عـــــلى
اجلميع. ية بياد اخلاص في دورة األلعاب العا جانب من إحدى سباقات األو
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جانب من الفوضى
اجلماهيرية التي
إكتسحت ملعب
الشعب

اإلجــراءات الـقـسـريـة مـهـمــا كـانت سـلـطـتـهـا
الي ـا  الكل يـعـتـمـد   عـلى دعم الـدولـة ا طـا
ـارسة األنـشـطة  واين تـختـلف الوزارة في 

هنا ?
لـيس مـن واجـبــات الـوزارة بــيع الـتــذاكـر او
تـتدخل في امـور لـيس من اختـصاصـها والن
العب نـشات وا مـهمـتهـا االولى االهتـمام بـا
وبــأنـشــطــة الـشــبـاب ولــيس بــبـيـع الـتــذاكـر
كنهـا ان تغلق أبوابها بوجه الـدخولية وال 
األنــديــة   وفـــرق كــرة الــقــدم الــلـــعــبــة الــتي
اخـتزلت كل ريـاضة الـعراق. مـا حصل  امس
االول ال يــحــتـاج الى تــعـلــيق ونــتـمــنى عـلى
ـانيـة  فـتح حتـقيق اللـجـنـة  الريـاضـيـة البـر
بهذا االمر وان ال تبقى متفرجة على اإلحداث
من دورة ألخــرى في عــمل تــقــلــيــدي    قــاتل
ويــكــفي انــهــا لم تــنــجح في  اصــدار قــانـون
ــبـيـة يــنـظم عــمل االحتـادات و الــلـجــنـة االو
والوزارة وحتديد مهام كل جهة   وعليها  ان
تـأخذ دورها الـكامل في اإلشراف عـلى العمل
الـرياضـي وما يـشـهده مـن خروقـات واخـطاء
مع اســـــتـــــمـــــرار    اإلحــــبـــــاط  الـــــذي رافق
ــبـيـة انــتـخــابـات االحتــادات و الـلـجــنـة االو
ــبـايــعـة )  لــلـمــكـتب  الــذي عـاد األخــيـرة ( ا
ـجــمـوعــته في فـتــرة عـمل جــديـدة من دون
تـقـد  حـتى بـرنـامج عـمل لـلـسـنـوات االربع
ـفـقودة   وعـن الذي اجتـاه ريـاضـة االجنـاز ا
حتقـق للـفتـرة األخيـرة  قبـل ان يظـهر مـكتـبا
مـتـعـبـا ويـقـدم عــمال بـائـسـا   وسط  انـعـدام
تأخر قـوان التي  تنـظم العمل الريـاضي  ا
ـانيـة الرياضـة التي يـفترض ان  للـجنـة البر
تــعـــكس نــفـــســهـــا  في االشــراف عـــلى عــمل
اجلـهات الرياضـية    لكـنها  لألسف لم ترتق
الى عـمـلـهـا  من يـوم تـشــكـيـلـهـا  ولم تـشـغل
نفسها  في عكس اهتمامها بالعمل الرياضي
 ولـلحد  من الفوضى التي تعيشها  الرياضة
 مـا يتـطـلب  إجـراءات سريـعـة وحـقيـقـية في
كــيـفــيـة احلــد مـنــهـا وحتــديـد مالمح الــعـمل

نهـائـيـا التي عـلـيهـا ان تـفـهم واجبـاتـها وان
تــعــرف مــا تـفــعل بــعــدمــا حتـولـت الى دكـان
صـغيـر لبـيع التـذاكر الـدخولـية وخـلق عالقة
مـتـوتـرة مع االنـديـة نـفـسـهـا   بـسـبب.  عـلى
بيـة اعالن فشلـهما في الـوزارة واللجـنة االو
دعم االنـــــديــــة وفـي حث احلــــكـــــومـــــة عــــلى
تــخـصـيص مــبـالغ إلدارة انـشــطـتـهــا بـعـدمـا
ؤسـسات في اقـتصـر االمـر على دعم انـديـة ا
ـنح عن االنديـة االهـليـة قبل وقت    قـطع ا
ان تــزداد االمــور صــعــوبـة    عــنــدمــا نــقـلت
صالحية الوزارة للمحافظات   اإلدارات التي
ال تــــدخل ضـــمـن بـــرامـــجــــهـــا وخـــطــــطـــهـــا
واجـتماعـاتها أي شيء اسـمه رياضة   واخر
مــا يـخــطـر عــلى عــمـلــهـا مــشــاكل الـريــاضـة
واألنـــديــة واخــر مـــا تــنــاقـش ان طــرحت في
مـــفــردات اجـــتــمـــاعــاتـــهــا   لــتـــبــقـى انــديــة
احملــافـــظــات عــلى قــارعـــة الــطــريق. وعــودة
لـلوراء ومنـذ كان مـلعب الكـشافـة وبعد والدة
ـبـاريات حتت مـلعـب الشـعب جتـري جمـيع ا
إشـراف احتاد الـكرة وفي نـظـام   كان مـتبـعا
ـشــاركـة بـالـدوري يـنـظم عــمـله مع االنــديـة ا
بـاريات والعـملـية جتري ومـنها بـيع تذاكـر ا
تـقـسـيم اإليـرادات بـنـسـبـة  % 40لـكل فـريق
والــبـــاقي الحتـــاد الــكــرة وتـــخــضع مـــجــمل
العـملية للرقابة والـتدقيق الشديدين وتطابق
باعـة ودخول األمـوال مصـرفيا مع الـتذاكـر ا
ـتـبـقيـة وبـأشراف حـكـومي. من هـنا وتـعاد ا
نـــحــرض الــفــرق   في ان حتـــتج   عــلى هــذا
الـتصـرف  وإجراءات الـوزارة الـغيـر مسـوغة
ا ان الفرق  تدفع اجور والـغير مفهومـة   طا
لعب لكن الـتصرف بريع  مـقابل  استخـدام ا
ـباريـات  شيء خـطر  البل خـطـيئـة والبدان ا
يــتــوقـف فــورا وعــلى احلــكــومــة ان تــتــدخل
وتـضع حد لـهـذا التـصرف  الـذي يـعكس قـلة
نطق اخلـبرة وانعـدام الضوابط   ويـخالف ا
ويـتوجب على الـوزارة ان تكون سـند لألندية
وتــدعم أنـــشــطـــتــهـــا وان تــبـــتــعـــد عن هــذه

كـانت تقـلـيديـة  تـمامـا وكـان  مهم  ان تـظـهر
ــتـفــرجـ أنــفـســهم   في الــرجـوع ثــقـافــة  ا
ـــلـــعب  بـــعــد عـــلـــمــهـم  وحــال ومــغـــادرة  ا
ـــطـــلــوب  من إخـــبــارهم  بـــوجـــود الـــعــدد ا
ــلـعب   من دون الــلـجـوء ـتـفــرجـ داخل ا ا
لـتـحـطـيم االبــواب والـدخـول عـنـوة  والـعـمل
عــلـى حتــطــيم الــكــراسي  وإصــابــة عــدد من
ــتـــفــرجــ بــحـــاالت إغــمــاء    وكــان األهم ا
ـتوقـع حـضوره مـراجـعـة   عـدد اجلـمـهـور  ا
ـبكر لـلبـطاقـات الدخـولية من خالل الـطرح  ا
ــبـاراة عــبـر مــنــافـذ مــحـددة  ولــيس بــيـوم ا
الطـريقـة التـي  استـخدمنـاها  فـي النـاصرية
ـاضي عـبر نهـايـة الـسـبعـيـنـيات مـن الفـرن ا
مـنافذ مـحددة  وهو مـا يحـقق السيـطرة على
ــلــعب من حــيث األمــور  وعــلـى مــســتــوى  ا
الــدخــول واخلــروج    وقـبــلــهـا حتــديــد عـدد
ـشـكلـة التي بـقـيت غائـبة ـطلـوبة  ا القـوة  ا
ــطـــلــوب  من حــيـث نــوعــيــة عن شــكـــلــهــا ا
ـهـمـة األشـخـاص وأدواتــهم  في ادارة هـذه ا
وطـبـيـعـة واجـباتـهـم  الن الكـل كـان يعـلم  ان
ـدرجـات ــقـر  جــمـهـور كـبــيـر يـفــوق الـعـدد ا
ــشـكـلــة  ألنـنـا لم ــلـعب سـيــحـضــر وهـنـا ا ا
ـعـنـيـ في هذا نـتـعامـل مع  االحداث والن ا
اجلـانب الزالـوا يـقدمـون عـمال تـقـلـيـديا والن
وزارة  الــريــاضـة والــشــبـاب انــفــتـحـت عـلى
ـنـشـآت الـريـاضـية احملـافـظـات في  تـنـفـيـذ ا
وهـذا عمل جيـد لكن االول ان تنـطلق من قلب
الـعـاصـمـة الـتي  فـقـط تمـتـلـك مـلـعـبـا يـتـيـما
وحـيـدا فــريـدا بـلغ عـمـره  53سـنــة هـديـة من
رجل االعـمـال  الـشهـيـر ( كـولـبـنـكـيان )  دون
األخذ بـنظر االعـتبار  الـكثافـة السكـانية  ب
عــام  1966وعــام  2019وكم كــان عــدد نــفس
بـغـداد في  تـلك الـســنـة  مـقـارنـة الـيـوم  رغم
تـصـاعد الـدعـوات بـإقـامـة مـنـشئـات ومالعب
حــديـثــة من حــيث الـســعــة والـتــصـمــيم ومـا
وصـلت اليه الـبـلدان اجملـاورة  على االقل في
ـعنية اذا لم تتـخذ اجلهات ا هـذا اجلانب.   
ا سـتواجه ـسـبق  إجـراءاتهـا رغم عـلمـها ا
في اللقاء اجلماهيري وقبلها ارتفاع احلديث
عـما سـيحـدث من إحداث طـبعـا بسـبب زيادة
احلضـور اجلمـاهيري وعـمليـة التنـظيم التي
ـكن ان جتــري بـالـطـريــقـة الـتي ادت الى ال 
ـبـاراة. لم يـعـد بـاإلمـكـان بـعـد اخـذ الـغـاء بـا
االمـور بسهوله وبشكل تقليدي بحت   والكل
يـحاول مسـك العصـا من الوسط امـام حسرة
اجلـمهور في مـشاهـدة اللـقاء ومـعهم من كان
يالزم الـشاشـة وقنـوات استـعدت لنـقله وألنه
تـــزامن مع عـــقـــد االحتــاد الـــدولي الـــفـــيـــفــا
الجتـماع مع هـيئـته العـامة. كمـا قلـنا ان اثار
اخلالف بـ الـوزارة واالحتـاد بـاقـيـة بسـبب
العب نـعم جـمـيـعـهـا هـيـمـنـة الـوزارة عـلى ا
تـتبع لـها لـكن لـيس من حقـهـا ان تتـولى بيع
الـتذاكـر الدخـوليـة حتت أي مسـوغ كان وهو
ـبـالغ أحـد اهم وسائل امـر ال يـليق بـهـا الن ا
دعم الـفــرق في كل مـكــان وزمـان والــتـصـرف
ـــذكـــور ال يـــجــــري اال عـــنـــدنــــا ويـــخـــضع ا
لالجـتهـادات   بـعـيـد عن الـتعـامل بـالـقـوان
واألنـظـمـة الـداخـلـيـة لالحتـاد واالنـديـة. ولـو
ـذكـور صـحيـحـا فاين افـترضـنـا ان اإلجراء ا
تـذهب األموال في وقت تـعيش الفـرق مشاكل
مـاليـة البل ازمة كـبيرة واألولى هـي من تقوم
بــإدارة مـــبــاريــاتـــهــا وتـــتــصـــرف بــاألمــوال
شكلة سريعا وابعاد الوزارة ـطلوب حل ا وا
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كــان مـتـوقـعــا ان يـتـواجـد جـمــهـور أكـبـر من
الــعــدد احملـدد لــســعــة مـلــعب الــشــعب الـذي
ـقرر ـشاهـدة لقـاء الزوراء واجلـوية ا حـضر 
ـلعب الـشعب الـذي الغي بـعدما له ان يـقام 
افـتـرش االالف من انـصـار الـفـريـقـ ارضـيـة
ـلـعب وقـبــلـهـا جـرح اخـريـن مـا تـعـذر عـلى ا
ـبــاراة حـفـاظـا عـلى سالمـة احلـكم   قـيـادة ا
ـا جتر الالعـب واجلـمهـور بنـفس الوقت ر
الى احـداث غيـر متـوقعـة ومـحتـسبـة ستـزيد
الط بله   امام اجلهود الرامية لرفع احلظر
الـكروي عن   مالعب الـعاصمـة حصـرا ملعب
ـالعب فـي عـــــدد من الــــــشـــــعب وبــــــقـــــيـــــة ا
احملـافظـات.   وبـدا الكل مـرتـبكـا وكل مـنهـما
لـعب االخر   ويـحمـله اخلطاء يـرمي الكـرة 
ـسؤولـيـة ولـيس منـاسـبـا ان يدار الـكبـيـر وا
احلدث ويـسوغ بهذه الطـريقة التقـليدية امام
فشـل تنـظيـم مبـاراة محـلـية حتـظى بـاهتـمام
الكـل واحلرص على مـتابعـتها مـيدانيـا جريا
عـــلى الــعـــادة ونــحـن لالن لم نـــطــرق ابــواب
تــنـظــيم بــطـولــة اســيـويــة   او عـربــيــة عـلى
مــسـتـوى الــعـاصــمـة طـبــعـا.  ان قــرار الـغـاء
ـوعد اخر يـعكس تـقصير بـاراة وتأجيـلها  ا
ـعــنــيـة بــاألشـراف ـشــرفــة وا كل اجلــهــات ا
ولألسف الشديد راحت كل جهة تلوم االخرى
وحتـملهـا مسؤولـية ما حـصل   وكان االجدر
الـذهاب لـعـقـد اجـتـمـاع لـلـتـداول   ولـتـحـديد
ـبـاراة بـرنـامـج عـمل لألشــراف عـلى اقـامــة ا
وضع وهـو ما يدعو احلكومة لـلتحقيق في ا
من خالل جـهــات حـيـاديـة من دون وجـود أي
عـضو ريـاضي وعرض الـنتـائج والتـوصيات
عــلى الــراي الـعــام. وفي مـشــهـد يــظـهــر مـرة
اخـرى اثار اسـتمـرار وبقـاء اثار اخلالف ب
باريات الـوزارة واالحتاد فيما يخص ادارة ا
والن اغــلب الــفــرق حــصـرا اجلــمــاهــيــريـة ال
تمـتلك حـتى مالعب بسـيطـة تلـيق بسـمعـتها
وتـاريخـهـا وهم اداراتـها الـبـقاء ألطـول فـترة
ـا تـمـلـيه الوزارة من مـا جعـلـهـا ان تـنصـاع 
شـروط رغم كل شـيء اخـذ بــالـتــغـيــر قـبل ان
تــبـقى جــمـيع األنـديــة تـؤدي عــمال تـقـلــيـديـا
ومتأخرا واستمرت بوضع يزداد صعوبة من
حـيث االدارة او التـبعـية وسط خالفات زادت
ـبـيـة (جلـنة حـدة بـ الـوزارة والـلـجـنـة األو
اخلـبراء). مرة اخرى يتـكرر سينـاريو  مشهد
مـبـاراة سـابـقـة جـمـعت  نـفس الـفـريـقـ ولم
يـعد باإلمكان غض الـنظر عن الذي حصل في
ـبـاراة جرت حتت وضع ـرة االولى مع ان ا ا
يـفتـرض ان تـكـون درسا بـلـيغـا امـام االحتاد
ـسابقات ووزارة الـعرقي لكرة الـقدم وجلنة ا
الـشـبـاب  واجلـهـات االمـنــيـة  في الـعـاصـمـة
ـسـؤولـية والـتي ارتـكبت جمـيـعـها تـتـحمل ا
خـطـا فـادحـا  وكـان عـلى األقل عـقـد اجـتـمـاع
ـبـاراة مـشـتـرك   حتـســبـا لـواقع  وأهــمـيـة ا
ـتــوقع  واخـذ كل واحلـضـور اجلــمـاهــيـري ا
األشـيـاء بــاحلـسـبــان  من خالل مـا جـرى في
الـلقاء األول وكذلك ما حصل في لقاء الزوراء
ــاضي ومــا ســجــلت من والــوصل االثــنــ ا
مالحــظــات سـلــبـيــة عــلى الــتـنــظـيـم من قـبل
ـشـرف  كان يـفـتـرض ان تـأخـذ عـلى مـحمل ا
ـلـعب اجلـد ومـنـهـا اتـبــاع أسـالـيب دخـول  ا
قـرر من تذاكر وفي حتـقيق انسـيابيـة للـعد ا
الـدخول التي يبدو كـانت صائبة امام اهداف
الـربح  عـلى حـسـاب عـمـلـيـة الـتـنـظـيم  الـتي

الــــريـــاضـي من دون اإلبــــقـــاء  عــــلى  نــــفس
ـكن الحتـاد الكـرة التـنصل عن الـشاكـلة.  ال 
ـبـاراة عـبـر الـتـنـسـيق مع دوره في تـنـظـيم ا
اجلـهــات األخـرى حــيث االمــنــيـة  والــدخـول
مـعها في لقـاء مباشـر  وحتديد مـسار  العمل
الـذي تـقـوم به اجلــهـات األمـنـيــة ولـو تـطـلب
ــارســة قــبـل يــوم من مــوعــد االمــر اقـــامــة 
ـباراة وكـان  مهم جـدا حضـور القـوة   منذ ا
ـتـفـرج الـصـبـاح امـام تـوقـعـات  حـضـور ا
ـبـاراة نـفـســهـا  ومـا حـصل في ولــطـبـيـعــة ا
الــلـقــاء الــسـابق بــ الـفــريــقـ  وكــان عـلى
االحتــاد الـتـحــسب لـلــحـضـور  اجلــمـاهـيـري
ـتـوقع  والـتفـكـيـر في إجـراءات اخـرى مثال ا
لعب  الـبصرة   او كربالء النهما نـقل اللقاء 
افـضل وضــعــا  من مــلــعب الـشــعب فـي مـثل
هــكـذا مـنــاسـبـات. كــان عـلى اجلـهــة األمـنـيـة
لعب ان تعـتمد خطة كـلفة بتـام حمايـة ا ا
من خالل اخـتـيـار القـوة الـتي تـتـولى تـنـظيم
ـتـفرجـ ومن أمـاكن بعـيدة دخـول وخروج ا
ــداخـل الـــتي شـــهـــدت زخــمـــا أدى الى عـن ا
ـتـفــرجـ قـبل ان يـتـسـبب اصـابـة عـدد من ا

ـبـاراة بـسـبب دخـول بـإلـغـاء ا
عــــدد غــــيــــر قـــــلــــيل من
ـتـفرجـ الى مـجال ا
ســــبـــــاق الــــركض
وابــــــعـــــــد مـن ذلك
وقــــبــــلـــهــــا دعـــوة
مـتـعهـد بـيع تـذاكر
ـــــبــــاراة دخـــــول ا
وحتـــديـــد عـــددهــا
قــيــاســا الى ســعـة
ـلــعب. مــدرجــات ا
ان الــغـــاء الــلـــقــاء
ــذكـور والــصـدى ا
الـــســلـــبي من خالل
رفـض اجلــــــمــــــهــــــور
واالنــــتــــقــــادات من

خالل مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ووسـائل
االعالم يـضع احلـكومـة ووزارة الـشبـاب امام
مــهـمــة الـتــفـكــيـر اجلــدي واإلسـراع بــاتـخـاذ
اخلــطـوات احلـقـيـقـيـة بــأنـشـاء مـلـعب جـديـد
بسـعة ملعب البصرة وأكثـر وقبلها التنسيق
ـبـاشـرة بـبـناء مع اجلـهـات الـسـعـوديـة في ا
ـوقع ـديـنـة الـريـاضـيــة من خالل اخـتـيـار ا ا
بـعد القـرارات اخلاطـئة لـوزارة الشـباب التي
ا تعد االفضل نـعم قامت بإجنازات كبيرة ر
بن اخــواتـهــا لـكن كــمـا قــلـنــا كـان ان تــتـقـدم
ـقـدمـة. أكـد احلـضور حـاجـة الـعـاصـمـة في ا
اجلـماهيري الـكبيـر والذي يسـتحق االحترام
والـتقدير الذي صـدم بانعدام التـنظيم وإلغاء
الـلقاء كان ان يتعاون مع اجلهات االمنية من
طلوب في حيث الدخول   وان يعكس دوره ا
هـذا اجلانب الـذي يـجب ان يتـحـمله اجلـميع
ومـثلـما يـجري في مالعب الـعالم رغم انـعدام
ـقارنـة لـكن عـلـيـنـا ان نـتـعـلم وان ال نـتـأخر ا
كن ان وان نـحدث الـتغـير ايـها السـادة وال 
تـبـقـى االمـور عــلى هـذه احلــالـة.   مــا يـدعـو
ـسـؤولـة عن الـريـاضة احلـكـومـة واجلـهـات ا
في الـــعــــاصـــمـــة واحملـــافــــظـــات عـــكس
اهـتـمـامـهـا بـهــذا الـقـطـاع وإخـضـاعه
لـعمل   مـبرمج وواضح ويدخل في
ـؤسـسـات من خالل عـمل جـمـيع ا
خطط وبرامج عمل فنية وإدارية
واالســــتــــفـــــادة من اخلــــبــــرات
ية الـبعيـدة تماما عن األكـاد
الـــريـــاضـــة األهـــلـــيـــة الـــتي
لألسف تــعج بـالــطـارئـ من
الـــــذين يـــــديـــــرون األنـــــديــــة
واالحتـــــادات ومـن تـــــدفع
بــهم الـــبــيــعـــات ولــيس
االنـــتـــخــــابـــات في كل

مرة.
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ـا سيـقدمه لم يكن  احـد من مـتابـعي الكـرة العـراقيـة متـفائال 
فـريق نـادي الـزوراء فـي اطـار مـشـاركـته بـبـطـولـة دوري ابـطـال
اسيا  العتـبارات عديدة ابرزها ابتعاد الفرق العراقية منذ فترة
لـيـست بـالـقـصـيـرة عن اطـار الـبـطـولـة الـتي تـسـتـقـطب مـعـايـيـر
خالـصـة في  جذب االنـديـة التي تـلـتزم حـرفـية في الـتـعامل مع
العبيـها  اضافـة الى كونها قـد وظفت مثل تـلك اخلصائص في
االسـتفـادة من ظهـور شـبه دائمي في الـبـطولـة االسيـوية االولى
عـلى مـسـتـوى االنديـة  السـيـمـا الفـرق االيـرانـيـة التـي يأتي في
مــقــدمــتــهــا فــريق ذوب اهن االيــراني والــذي جنح الــزوراء في
امـتـصـاص فـورة الـفـريق االيـراني  وارغـامه عـلى تـقـبل ابـغض

احلالل في مفهوم الكرة بالتعادل بدون اهداف.
ـشـاركـة كانت ـبـاراة االولى للـزوراء اال جس نـبض  ولم تـكن ا
محفوفة بـالكثير مـن التهديدات خـصوصا حينـما شهد اسبوع
سـابق  للظـهور االول للـفريق الـعراقي عدة مـفاجئـات باستـقالة
ـالـيـة الـتي اطـلت بـراسـهـا في ـدرب ايـوب اوديـشـو واالزمـة ا ا
وقـت  مـربك يــخـلـط اوراق الـفــريق الـذي كــان يــعـول عــلى هـذه
نافـذ للخروج بالكـرة العراقية من  اطار شاركة كـونها احد ا ا
الــتـمــسك بـبــطـولـة وحــيـدة  كــبـطـولــة االحتـاد االســيـوي ومـدى
ـنافـسـة  الذي تـثـيره تـلك الـبطـولـة بجـمـعهـا لـفرق ال مـستـوى ا
ـطـاولـة  لـذلك وجب ان تـفـتح ـكن ان تـتـكـهن بـقـدرتـهـا عـلى ا
بـطولة كـدوري ابطـال اسيا مـنفذ اخـر إلبراز الـقدرات العـراقية
شاركـة  الكرة العراقية في التي حتـما ستدعم من خالل هذه ا
ـنتـخـبات سـبـيل  انـضاج اسـمـاء اخرى سـتـؤثـر في  مسـيـرة ا
الـوطنـية وتـبعـدها عن االفق الـضيق الـذي القى بـتبـعاته في كل

مشاركة عراقية سابقة ..
لقد اثـار الفوز العريض لـفريق الزوراء في مباراته الـثانية امام
فـريق نـادي الـوصل االماراتي مـشـاعـر  الـعرب مـن خالل الكم
الكبير من تعليقاتهم على مواقع السوشيال ميديا والتي ابرزت
تـنـاغـمـا عـربـيا وبـاألخـص علـى الـواقع اخلـلـيجـي في مـشـاركة
الـزوراء  الفـريق الذي ظـلمـته  االعتـبارات  االسـيويـة واسقـطته
شـاركـات السـابـقـة  لذلك بـدت مـشـاركته  احلـالـية من قـائـمـة ا
مفتوحـة على اعتبارات عديدة  ابـرزها عودة النبض لفريق كان
قاب قوسـ او ادنى  من مشاركة خائـبة جاهد فـيها الن يكون
ـثـلي الـكـرة الـعـراقـيــة  في الـبـطـولـة الـتي يـعـول عـلـيـهـا ابـرز 
اجلمـهـور تضـمـيدا جلـراحـات سابـقـة ابرزهـا اخلـروج اخلائب
من بطولـة كاس اال االسيوية  التي جـرت مطلع العام احلالي
 فكـانت مشـاركة الـزوراء استكـماال مـهما لـعودة عـراقية  مـهمة
تعيد الـنبض ال للفريق فحسب بل عـلى عموم مفاصل الرياضة
الـعراقـية التي عـانت خالل عقود مـن التهـميش  برغم امـتالكها
ـتجـددة التي تـثبت ان الـكرة ألسس وركـائز  اجنـاب االسـماء ا

ومة مستمرة . العراقية في د
وكـانت من ضمن الـتعـليقـات التي تـداولهـا مغـردون على مواقع
التواصل االجـتماعي اعجابـهم بأناقة اجلمـهور العراقي والذي
بـاراة والنتيجة التي كانت غير متوقعة  فأبرزت زاد من اثارة ا
ا شكل بـاراة وقوفا  داعمـا من قبل اجلمهـور  الذي طا  تلك ا
ـهمـة في اي مـشـاركة عـراقـية  حـتى اذعن الـيـها كـلـمة الـسـر ا
من اراد لتلك الـكر ة من ان تركن خـلف ستـائر االقصـاء فابعد
نـتخبات واالندية  فـلم تركن لليأس مثل تلك الـكلمة عن  واقع ا
بل  وظفت الـوقـوف اجلمـاهـيري لـيـكون  بـأشـكال مـتـفردة  من
ـطـلـوبــة  والـتي لم تـظـهـر في اي مـحـفل ـؤازرة ا الـتـشـجـيع وا
نـتـخب الـعراقي ـلتـقـيـات التي بـرز فـيـهـا ا سـوى في  اروقـة  ا
سـاندة حـاضرة خائـضا غـمـار منـافسـاته  لكي  تـكون رمـوز ا
بـاي شـكل من االشـكـال  ولـيلـتـفت الـيهـا مـصـورو تـلك احملافل
هم للجماهـير وراء منتخبـاتها  على مختلف ليبرزوا الـوقوف  ا

مسمياتها ..
صورة اجلمـاهير في مـباراة الزوراء بضـيفه الوصل كانت اهم
ـشـاركـة الـعـراقـيــة بـبـطـولـة دوري ابـطـال اسـيـا واذا عـالمـات ا
شاركة او على العكس طلوبة في هذه ا افتقد الزوراء اخلبرة ا
اذا مضى بـعيدا في ادوارها فالفضل االول
واالخــيـر جلـمـهـور اسـهـم بـوضع نـكـهـته
مـيزة على اداء النوارس باإلضافة الى ا
ـدرب حـكـيم شـاكر رغم انه مـا قـدمه ا
ـنقـذ لسفـينة لعب مـدرب الطوار او ا
الــزوراء وهي تــواجه عــاصــفــة عــاتــيـة

اجتازتها بنتائج مهمة ومبهرة..
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حكيم شاكر


