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ـنـتـخب الـعـراقي عن عـدم االنـضـمـام اعــتـذر أحـمـد إبـراهـيم مـدافع الـعـربي الـقـطـري وا
لصفوف أسـود الرافدين الذي يشارك في بـطولة الصداقة الدولـية بسبب اإلصابة.  وقال
ديـر اإلداري لـلمـنـتخب في تـصـريح صحـفي"أحـمد إبـراهـيم أصيب مع باسل كـوركـيس ا
العربي علـى مستوى الكتف".  وأوضح "تقـرير الطبيب يُوصي بـضرورة االبتعاد عن اللعب
نتـخب العـراقي في بطـولة الـصداقـة الدولـية والتي دة أسـبوعـ وبالـتالي سـيغيـب عن ا
ـدرب الـسلـوفـيـني كـاتـانـيـتش قرَّر تنـطـلق يـوم األربـعـاء في مـديـنـة البـصـرة".  وأضـاف "ا
ـنــتـخب كـبـديل ألحـمـد اسـتـدعـاء مـدافع الــكـرخ عـدي شـهـاب بـشـكـل فـوري لاللـتـحـاق بـا
إبـراهيم ووصل ظـهر اليـوم الالعب وسيـنخـرط في التـدريبات".  يُـذكر أنَّ مـنتـخب العراق

واجهة منتخب سوريا اليوم األربعاء. يفتتح البطولة 
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ـغـلـقـة لـكـلـيـة انـطـلـقت  في الــقـاعـة ا
الــتــربـــيــة االســاســيــة في اجلــامــعــة
ــسـتـنــصـريــة مـبــاريـات اجملــمـوعـة ا
الـــرابـــعـــة من بـــطـــولـــة اجلـــامـــعــات
الـــعــراقــيــة بـــكــرة الــقـــدم لــلــصــاالت
(طـالب) والـــتـي يــــنـــظــــمــــهـــا قــــسم
الـــنـــشــاطـــات الــطـالبــيـــة في جـــهــاز
االشراف والـتقـو العـلمي في وزارة
الــتـعــلــيم الـعــالي والــبـحث الــعــلـمي
وبـاسـتـضـافـة مـشـتـركـة من اجلـامـعة
ـسـتـنـصــريـة وجـامـعـة الـفـراهـيـدي ا
وكلية النسور اجلامعة للفترة من -17

شاركة فرق تمثل  23/3/2019 12و
ثلون جامعة حكـومية وكلية أهـلية 

العاصمة بغداد.
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وانتـهت مـباريـات الفـتـرة الصـباحـية
من الـبــطـولـة والــتي قـاد مـبــاريـاتـهـا
طـــاقم حتـــكـــيـــمي مـــؤلف من احلـــكم
الدولي عـمـرو احمـد وحـكمي الـدرجة
األولى احــمـد عــصـام وجــاسم جــبـار
ــبــاراة حــســام مــحــمـود ومــشــرف ا
بتحقيق فـوز كبير ومسـتحق جلامعة
بغداد على فريق كلية السالم بثمانية
اهــداف مـقــابل هــدف واحــد وتــمـكن
فـريق جـامـعـة بـغـداد من احـراز ثالث
ـبـاراة اهـداف في الـشــوط األول من ا
سـجلـهـا كل من حـيـدر مثـنى ومـحـمد
علي هدف فيما شهد الشوط الثاني
ــبـــاراة احــراز خــمــســة اهــداف من ا
لــفـريـق بـغــداد عن طــريق ذو الــفــقـار
خالد هدف ومحمد علي وكرار احمد

وحسن جـاسم فيـما جـاء هدف فريق
كـــلــيـــة الــسـالم الــوحـــيــد عـن طــريق
الالعب حسن منذر في الشوط الثاني
ـبــاراة الــثـانــيـة ــبـاراة.  وفـي ا من ا
تـمــكن فـريق اجلـامــعـة الـعــراقـيـة من
احــراز فـوز صــعب عــلى فـريـق كـلــيـة
الرشـيـد بأربـعـة اهداف مـقـابل ثالثة
وجــــاءت اهــــداف فــــريق اجلــــامــــعـــة
الـعـراقـية عـن طريـق الالعب أبـو بـكر
عـبــد الــله ثالث اهـداف وشــاكـر عــبـد
الـله فـيمـا جـاءت اهـداف فـريق كـلـية
الـرشــيـد عن طــريق مــصـطـفـى يـاسـر
ــبـاراة هـدفــ وســيف حـازم.  وفي ا
الـــثـــالــــثـــة واألخــــيـــرة من الــــفـــتـــرة
الصبـاحية تـمكن فريق جـامعة االمام
الـصـادق من حتـقـيق فـوز كـبـيـر عـلى
فــريق كـلــيـة احلــكـمــة بـســتـة اهـداف
نـظـيـفة جـاء أولـهـا عن طـريق الالعب
عـمـر عـبـد احلـسـ في الـشـوط األول
باراة فيما شـهد الشوط الثاني من ا
احراز خمـسة اهـداف جاءت بـإمضاء
كل من (حــســ ســالم مــحــمــد ايـاد
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سائية من وشهدت مباريات الـفترة ا
بطولة اجلامعات العراقية بكرة القدم
للـصاالت إقـامـة ثالث مبـاريات قـادها
طاقم حتكيمي مؤلف من حكم الدرجة
األولى احـمـد عــصـام والـدولي عـمـرو
احــمــد وحـكـم الـدرجــة األولى جــاسم
ــــبـــاراة حـــســـام جــــبـــار ومـــشـــرف ا
مـحمـود حـيث تـمكن فـريق اجلـامـعة

ـسـتـنـصـريـة من حتـقـيق فـوز كـبـير ا
ومـسـتـحق عـلى فـريق جـامـعـة دجـلـة
بـسـبــعـة اهـداف مــقـابل هـدف واحـد
ـســتـنـصـريـة كل من واحـرز اهـداف ا
رسـول خــضــيـر ثالث اهــداف مـهــنـد
قــاسم حــســ عــلي حــســ جــمـال
ويــوسف جــمـيـل فـيــمــا احــرز هـدف

جـامـعـة لـدجـلة الـوحـيـد الالعب عـلي
ـبـاراة. احـمـد في الــشـوط األول من ا
ـــبــاراة الــثـــانــيــة مـن الــفــتــرة وفي ا
سائية تـمكن فريق كليـة الفراهيدي ا
من حتـقـيق فـوز مـستـحق عـلى فـريق
كلـيـة الـرافدين بـأربـعة اهـداف مـقابل
هــــدف واحـــد حــــيث أحـــرز لــــفـــريق

الفراهـيدي كل من عمـر نوري هدف
حسن ضياء واحمـد رحيم فيما جاء
هـدف كلـيـة الـرافديـن الوحـيـد بـأقدام
الالعب مــصـطــفى خــلف في الــشـوط
ـباراة ـبـاراة وانتـهت ا الثـاني من ا
األخـيـرة من الـيــوم األول لـتـصـفـيـات
اجملـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة مـن بـــطـــولــة

اجلــامــعــات بــتــعـادل
فــــريـــــقي جــــامــــعــــة
تـــــكــــنــــولـــــوجــــيــــا
علومات مع فريق ا
جــامــعـــة الــنــســور
بــهــدف واحــد لــكال

. الفريق

شاركة في بطولة اجلامعات إحدى الفرق اجلامعية ا
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نتخب العراقي ا
يلتقي نظيره
السوري في بطولة
الصداقة

ــدرب ــنـــتــخب  حتت قــيــادة ا ــشــاهــدة ا
ـذكـور الول مـرة  واهـمـيـة احلـصـول عـلى ا
لـقبها وهذا جـانب مهم في حتقيق اخلطوة
االولى وحتـقـيق رؤيـة مـهـمـةامـام تـطـلـعات
طـلوب ـنتـخب  بالـشكل الـواضح وا بـناء ا
نـتـخب من حيث االداء ومـنـتظـر ان يـقنـع ا
والـنتيجة والتحول الى لقاء االردن ومن ثم
خـطف الـبطـولـة عبـر االدوات التـي ستـمثل
ـنــتـخب الـيــوم وعـلى الالعـبــ مـواجـهـة ا
ـنــتـخب الـسـوري من االمـور بــتـركـيـز الن ا
الـفرق  التي ظهرت بشكل واضح خصوصا
في مــلـحـق كـاس الــعـالـم واحلـال لــبـطــولـة
اســيـــا رغم ظــروف الـــفــريق الـــذي لم يــكن
ســهال رغم كل مـا رافـق مـشـاركــته األخـيـرة
من خالل وجـود مجموعة العـب  محترف

 وأسماء معروفة. 
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وكـان منتخب سوريـا قد وصل الى البصرة
 امس االول  وواصـل تـدريبـاتـه  اسـتـعدادا
ـدرب فـجـر خلـوض لـقــاء الـيـوم   بـقـيـادة ا
ابــراهـيم  الــذي  سـبـق وعـمل مع اكــثـر من
فــريق مــحــلي  هــنــا  فـي الــعــراق ويــعـرف
تـــفــاصـــيـل كـــثـــيـــرة عن الـــكـــرة احملـــلـــيــة
نتخب بعد وصول والالعب   كما استعدا
ـعــروفـة احملـتــرفـة حــيث عـمـرو األسـمــاء ا
جــنــيـــات ويــوسف قــلــفـــا وزاهــر مــيــداني
ـواس ومــؤيـد واحــمـداالحــمـد ومــحـمــود ا
الــعـــجــان  اضـــافــة الـى احلــراس الـــثالثــة
ـــــة  واحـــــمـــــد مـــــدنـــــبــــة ابـــــراهـــــيـم عـــــا
وخـالــدابـراهـيـم ويـكـون قـد اكــتـمل وصـول
الالعــبـــ لــلــبـــصــرة وان الــفـــريق جــاهــز

خلوض لقاء االفتتاح.
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ـنـتـخب االردنـي الـيوم ويـنـتـظـر ان يـصل ا
االربـــعــــاء  في قــــائـــمــــة تـــضم  28العــــبـــا
لــيــخــوض اولى مــبــاريــاته امــام مــنـتــخب
ـنـتـخب سـوريــا الـسـبت وتــاتي مـشـاركــة ا
وسط اســتـعــدادات لــبـطــولـة كــاس الــعـالم

وكاس اسيا بعدها مباشرة حيث 2022
نـتخب وحـداته التـجريـبية فـي ملعب بـدا ا
ـاضي على ان عـمـان الـدولي  منـذ  االحـد ا
يــصل الـــيــوم لــلــبـــصــرة.  وتــضـم قــائــمــة
النشامى ( (28العـبا هم: عامر شفيع معتز

االشـقاء الـسورين عـندمـا   يلـعب منـتخـبنا
بـتشـكيـلة مـخـتلـفة عن تـلك التي لـعبت  في
ا اسـيــا وان تـكـون نـقـطــة الـبـدايـة  بـعـد
الــرجـوع والــتـوقـف عـنــد اسـبــاب اخلـروج
احملـــبط من احملـــفل االســـيــوي  والـــتــوجه
بـشـكل عـملي وعـلـمي لـبـطولـة كـاس الـعالم
ــتـوقع ان يـرتـفع عـدد ـقـبــلـة في قـطـر  وا ا
ـنتخبات شاركـة وقد  يزداد عدد ا الـفرق  ا
درب بوضع االسيوية  لكن االول ان يقوم ا
اخلـطـوط العـريـضة وحتـديـد مالمح الـعمل
ــنــتــخب من حــيث نــوعــيــة الالعــبـ مع ا
ا يـستحق الـتمثـيل  لكي تاتي واألفـضليـة 
ـطـلـوب عـمـلـيـة االعـداد  مـتـكـامـلـة   وهـو ا
هني  وحتمل درب ان ياخذ دوره ا وعـلى ا
ــسـؤولــيــة   وان يـتــمــتع بــاالسـتــقاللــيـة ا
سؤول االول وهو ما الـكاملة  حتى يـبقى ا
اعـلن ذلك بـنفـسه ان خـطة عـمـله تـستـهدف
قبل ومهم ان االعـداد لبطولة كـاس العالم ا
تـنـطـلق من لـقـاء الـيـوم وبـطـولـة الـصـداقـة
عـنوية امام وخـوضها  ضمن االعـتبارات ا
فـتـرة االعــداد والـفـتـرة  الـقـادمـة  من خالل
ــدرب  واالفـصـاح الـتــعـرف عــلى بـرنـامج ا
ـــراجـــعــة بـــ احلــ عـــنه عــلـى ان تــتم ا
واالخــر  وان التــاتي االمــر بـالــتــفــاطـ بل
حتـديد مسـار العمل بـتركيـز ومهنـية وعمل
ــــســــتــــويــــات دؤوب  وواضح  مـن خالل ا
ـدرب واالنـضــبـاط  وتــطـبــيق تـعــلـيــمـات ا
الـذي عـلـيه بـنـاء عالقـات  مـهـمـة والـتـركـيز
عـلى اجلانب  النـفسي والتـعامل مع األمور
بـقـوة  ومبـدئـية وهـو يدرك  طـبـيعـة الـعمل
الـقادم  وطموحات اللـعب بكاس العالم مرة
ـسـتـوى ـنـتـخب ا اخـرى  ومـهـم ان يـقـدم ا
ن خالل التشكيل اخملتلف اليوم ـطلوب  ا
درب  امـام أهـميـة الـبطـولة سـواء عـلى ا
نـــفـــسـه والالعـــبـــ وفـي حتـــقـــيق
طلوبة امام حتقيق اخلطوة ا
الــــفـــــوز  حتت أنــــظــــار
توقع ان اجلـمهـور ا
يــــحـــضــــر بـــكــــثـــرة
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تـنــطـلق الـيـوم األربـعــاء الـعـشـرين من اذار
اجلـاري في مدينة البصرة  مباريات بطولة
الــصـداقــة الــدولـيــة الــثـانــيــة بـكــرة الــقـدم
ــشــاركــة مــنــتــخــبــات الــعــراق وســوريـا
واالردن  واألخـير حل بدال من  بطلة الدورة
ــاضي فــريق  قــطــر. وكــان االولى الــعـــام ا
مـهـمـا ان تـنـفتـح البـطـولـة عـلى مـنـتـخـبات
ـسـرح الـكـروي اخـرى  اكــثـر حـضـور فـي ا
ـغرب و مـثال ايـران او تركـيـا او مصـر او ا
الـيـابــان  لـكي تـاخــذ  اهـتـمـامــا اكـبـر عـنـد
الــــوسط الــــكـــروي والــــســــعي الـى دخـــول
الــبــطـــولــة في مــجـــال اوسع  الن  مــا يــهم
تفرج وهو ان يشاهد فرق  تتمتع بسمعة ا
كــرويــة مــعــروفـــة ولــهــا مــشــاركــات  عــلى
مـســتـوى كــاس الـعـالم مــثال او  احلـصـول
عــلى ألــقــاب قــاريـة  او فــرق لــهــا حــضـور
كـروي افضل ومـهم مثال ان يـختـارلها وقت
قـبل بـدايـة افـتـتـاح الـدوريـات احملـلـيـة وان
تـغـيرا يـجب ان يحـدث لـكي تاخـذ الـبطـولة
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ــنــظــمــة واالهم هــنــا ان حتــكم الــلــجــنــة ا
سـيطرتهـا على االمور مسـتفيدة من الدرس
ـاضـية الـبـلـيغ  عـلى مـا حصل   اجلـمـعـة ا
في مـــلـــعـب الـــشـــعب مع اخـــتالف ظـــروف
ــكـان  حــيث سـعـة  مــلـعب جـذع احلـدث وا
الـنــخـلـة  واإلعــداد الـتي يـســتـوعـبــهـا لـكن
ـــشــكـــلـــة  لــيـس هــنـــا بل اكـــثـــر من ذلك. ا
الـطريقة التي تبـاع تذاكر كل مباراة   حتى
التـزيف وتـستـخـدم  مرة اخـرى  وان تـقطع
وتـمزق اثـناء دخـول صاحـبهـا  عبـر عمـلية
يــفـتــرض ان تــنــظم  بــانــســيـابــيــة عــالــيـة
تـفـرجـ  الذين واخـتـصار الـطـريق امـام ا
ـؤديـة  لـلـوصول عـانـوا من طـول الـطريق ا
ــبـاريـات الــسـابـقـة البـواب الــدخـول   في ا
ـــكن  الـــتـــحـــدث    امـــام وهـــذه امـــور  ال
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وعـلى اجلــمـهـور ان يـؤدي دورا مـهـمـا  في
هـذا اجلـانب من خـالل  حتقـيـق انـسـيـابـية
الـــدخـــول  من خالل قـــطـع الـــتـــذاكـــروعــدم
الــتـــجــمـــهـــر عــنـــد االبــواب  وعـــلى   قــوة
احلـمايـة عدم القـيام بفـتح االبواب بـعد بدا
ـباراة   والسـماح بالـدخول اجملاني حتت ا
أي مـسـوغ كـان وهذا من شـانه يـحـفـز الكل
لـلـتعـامل  مع عـملـية الـدخـول احملددة  كـما
مـحددلـهـا  حتى نـرتق الى ثـقافـة اجلمـهور
ـــا حــصل في مـــلــعب ــبـــاشــر  الــســـبب ا
ـتـفـرجـ الـعـودة عـنـدمـا الـشـعب  وعــلى ا
ـلعب من دون يـعـلـمون بـامـتالء مـدرجـات ا
خـلق الفـوضى والعمل عـلى الدخـول  عنوة
ومن غـير االماكن اخملصصـة  حتى.  اهمية
ـلـعب من  اخـتــيـار عـنـاصــر قـوة حـمـايــة ا
عـنــاصـر مــهـنــيـة  وان تــكـون ثــابـتــة  لـكي
تــســاهم فـي حتــقــيق عــمـــلــيــة حــفظ االمن
ـلـعب وحتـقــيق الـنـظـام خـصــوصـا داخل ا
ــبـــاراة  وفي عــكـس  الــصــورة ومــســـرح ا
ــطـلـوبــة   من خالل الــقـيــام بـالــواجـبـات ا
احملـددة ولــيس الـتــجـول  بـاألســلـحـة  ومـا

شابه ذلك.
ÕU²² ô« …«—U³  

وجتـري  عـند الـسـاعـة السـادسـة من مـساء
الـيوم مباراة افـتتاح البـطولة ب مـنتخبي
الــعـراق وســوريــا  الـلــذين كــانــا قـد وصال
الـبـصـرة بـانـتـظـار الفـريق االردنـي    حيث
نـتخب الـوطني وصـلت يوم االحـد  بـعثـة ا
الــعـراقي  وبــاشــرت الـتــحــضـيــر واالعـداد
خلــوض مـــبــاراة الــيـــوم وعــنــدهـــا تــكــون
ــنــتــخب بــوصـول قــداكــتـمــلت صــفــوف  ا
الالعـب  احملترف  للـفريق الذي شهدعدة
تـغيـرات  بعدفـرض العـقوبـات على عدد من
الالعــبــ وابــعــاداخــرين وعــدم  الــتــحـاق
ـنـتخب هم ان يـدخل  ا العـبـ محـتـرفـ ا
بـالتشكيلـة التي يعول عليـها كاتنيش الذي
الزال لم يـستـقر على  الـتشـكيل  امام مـهمة
ـنـتــخب الـوطـني لـتـصـفـيـات كـاس اعـداد ا
ــقــبـلــة  وأهـمــيــة تـامــ األجـواء الــعـالم ا

يــاســ أحــمــد عــبــد الــســتــار عــبــد الــله
الـزعبي أنس بـني ياس مـهند خـير الله
بــراء مـرعي طــارق خـطــاب سـلــيم عـبــيـد
سـالم الـعــجـالـ فـراس شـلـبـايـة إحـسـان
حـداد. كـمــا تـضم أحـمـد الـصــغـيـر عـبـيـدة
الـسمارنة أحمـد سمير بهـاء عبد الرحمن
مـحــمـود مـرضي صـالـح راتب خـلـيل بـني
عــطــيــة سـعــيــد مــرجــان أحــمــد عــرسـان
يـوسف الرواشدة ياس الـبخيت مصعب
الـلـحـام عــدي الـقـرا بـهـاء فـيـصل وحـمـزة
الـدردور إلـى جـانب الـريـاحي.  بـدوره أكـد
ـنتـخب  فـيتـال في حديـثه لـوسائل مـدرب ا
اإلعالم عــلى هــامش الــتــدريب أن بــطــولـة
الــصــداقــة تـــشــكل مــحــطـــة إعــداد مــهــمــة
ونـديالـية مشـيرا إلى أهـمية لـلتـصفيـات ا
حتـسـ تــصـنـيف الـنــشـامى الـدولي عـبـر
حتـقيق نتائج إيجابـية في البصرة.  وتابع
"بــطــولــة الـصــداقــة فــرصــة جــيــدة لــكــافـة
الالعــبـ ولـلـجــهـاز الـفــني أيـضـاً من أجل
ـنتـخب بشـكل عام الـوقوف عـلى مسـتوى ا
بعد نحو شهرين من الظهور في النهائيات
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وشـهـدت  الـبـصـرة اسـتـعدادات
ـكـلفـة  حيث الـلـجان  ا
اإلداريـــة واألمــنـــيــة
كــمــا  قــال رئـيس
احتاد الكرة في
الـبصرة  سامي
نــــــاجـي  بــــــان
الـلجان  جهزت
كـل األمــــــــــــــور
الســــتـــــقــــبــــال
الـــــــفــــــــرق في
امــــــــــــــــــــــاكــن
ســـــكــــنـــــاهــــا
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وحتــديـــد مالعب الـــتــدريـب بــعـــدمــا وصل
مـنـتـخـبا الـعـراق وسـوريـا ومـقـرر ان يصل
الــيــوم االربـعــاء مــنــتــخب االردن  وجــمـيع
الـلـجان  اتـخـذت اإلجـراءات التـي تخـصـها
بـالتنـسيق مع اجلهات األمـنية فـيما يخص
ــتـــفــرجــ وتــســـهــيل هــذا االمــر دخــول ا
لـتـدارك ايـة مـشـاكل  امـام اجلـمـهـور  الـذي
ؤدية مـهم ان يجـد امامه الطـريق السهـله ا
لــلــمــلــعب   ونــحن  فـي االحتــاد والــلــجـان
ـركـزي ــشـتـركــة من الـبــصـرة واالحتــاد ا ا
واجلــهـات األمــنــيــة  نـعــمل من فــتــرة عـلى
طـلوبة.  الـفرق جمـيعها حتـقيق البـطولة ا
ــاضي بـــعــد االولـى الــتـي جــرت  الـــعـــام ا
والتي احرزها منتخب قطر ونامل ان تصل
ـستـوى الفـني  بعد مـباريـات الثـانية الى ا
مشاركة الالعب احملترف مع فرقهم وهذا
جــانب مــهم ان تـرتق الــبــطـولــة الى رغــبـة
ـنتخب اجلـمهور الـذي يهـمه جدا ان يرى ا
الــوطـنـي  في احلـالــة اجلــديـدة وان تــكـون
الــبــطـــولــة بـــدايــة الــعـــمل نــحـــو حتــقــيق
ـقـبـلة في طـمـوحـات اللـعب بـكـاس العـالم ا
ظل اجلـهـود الـتي تـبـذل  وامـام مـسـؤولـيـة
الــكل في ان تـتــضــافـر  اجلــهـود لــتـحــقـيق
الـهدف الـقادم وما يـنتـظره الـوسط الكروي
بــعـد االنــتــكـاســات االخــيـرة
عــلى مــســتــوى بــطــولــة
الـصداقة  التي احتل
ـوقع الثالث فـيها ا
 ويـدرك الـالعـب
ضــرورة الــفــوز
بــــــهـــــا  لــــــدعم
جــهــود اإلعــداد
 وإقـــــــــــــامــــــــــــة
ـــــــبـــــــاريــــــات ا
مــســتــفــيــدة من
جتــربـة الـبــطـولـة
ــــاضــــيــــة الــــتي ا
حـصلت عـليـها دولة

قطر.

ـقـصرة وضع امـر مـؤسف ان حتـاول اجلـهـات ا
ــتــكـلــمــ عن سـوء شـريـط الصق عـلـى  افـواه ا
الــتــنــظــيم الــذي ظــهــر امـام اجلــمــيع فـي مـلــعب
الــشــعـب الــدولي وحتــاول ان التـــتــنــاول وســائل
االعالم الـريـاضـيـة ايـة اشـارة صـغـيـرة كـانت ام
كـبـيرة بـخـصوص تـدافع اجلـماهـيـر والعـدد غـير
ـلعـب الن مزاجـهـا يـتـعـكر ـسـمـوح به لـدخـول ا ا
وهي تـرغب اظهـار  الوجه احلـسن بـعمـلهـا حتى
لـو لم نشـاهـد اية مالمح لـعـمل يسـتـحق االشادة
مـنذ مـدة طويلـة بخـصوص عـملـيات الـتنظـيم لكل
الـفـعـاليـات الـريـاضيـة الـتي تـقوم بـهـا االحتادات
الرياضية وفي مقدمـتها احتاد كرة القدم الغارق
ببـحر الـفوضى دائـما وابـدا . هل اعترفت وزارة
الـــشـــبـــاب واحتـــاد الـــكـــرة واجلـــهـــات االخـــرى
ـسـؤولــيـة وهي تـشــاهـد غـيـاب بـتــحـمـلـهــا هـذه ا
الـنـظـام والـسـيـطـرة . هل تـعـتـقـدون ان الـضـحك
ـشـجـعـ وسـرقـة اموالـهم بـهـذه الـطـريـقة عـلى ا
ــر مــرور الــكــرام وتــطــالــبــون مــنــهم ــكن ان 
السـكوت والرضـا عن تصـرفاتكم الـتي اصبحت
ـؤسف ان مـالعب دول اجلـوار غـيــر مــقـبــولــة? ا
واخلـلــيج تــشـكــو من قـلــة عـدد اجلــمـاهــيـر وهي
تـتـمنى ان يـكـون مسـتـوى احلضـور اجلـماهـيري
ربع ماموجود في مالعبنا في وقت نحن نطرد به
ضر ـا السـاخن وا اء ور مشـجعـينـا برشهم بـا
نـفـسيـا وجـسديـا ونـضربـهم بـالـعصي اونـتـعامل

معهم بوحشية النهم يسهمون بنجاح عملكم .
ـسـؤولـية الـوزارة واحتـاد كـرة الـقدم يـتـحـمالن ا
بشكل كامل والـتجربة االولى اظـهرت ان التفاهم
واالنـسـجام بـ الـطرفـ مـعـدوم تمـامـا ولم يكن
بـينـهمـا اي تنـسـيق واتفـاق وعمل مـشتـرك سوى
ـشجـع بـطريـقة االحـتيال بـعمـلية جـني اموال ا
عـلـيــهم من خالل بــيع اكـثـر عــدد من الـبــطـاقـات
ـتـعـهـد ربح ـهم ان ا ولــيـحـصل مـايـحـصـل الن ا
ـعنـية ضـنمت حـصتهـا من مـبلغ الـعقد واجلـهة ا
في حـالـة اتـفاق انـعـكس بـشـكل سـلبـي على اهم
مباريـات الدوري احمللي والـتي كانت منـتظرة من
جماهيـر واسعة لتتـرك عملهـا وتستقطع من وقت
راحتها وتدفع االموال ولكن . االخوة . يتفرجون
ــلـــعب مــاذا يــحــدث وكــيف ســتــمــر من خــارج ا
باراة . االمر الغريب انهم من كانوا سببا بهذه ا
ـــهــزلـــة وهم من ابـــلــغـــوا احلــكم الـــفــوضى او ا
بـضرورة عـدم خـوضهـا . بـكالم فـصيح وواضح
سؤولة عن تنظيم واقامة وصريح . ان اجلهات ا
مــبـاراة الـزوراء والـقـوة اجلـويـة وحتـديـد زمـانـهـا
ومـكانـها قـد عمـلوا مـقلـبا لـلجـماهـير . ان تـعالوا
ولــكن بـعـد حــضـورهم واسـتالم امــوالـهم الـغـيت

سؤولية . باراة وهم من يتحملون كامل ا ا
لـو كـانت جـمـاهـيــر فـرق الـزوراء والـقـوة اجلـويـة
والـشرطـة والطـلبـة وبقـية الـفرق قاطـعت مـباريات
ـا كـان يـحــضـر مـعـالي وزيـر الــدوري احملـلي ر
الشـباب والريـاضة رفقـة عبد
اخلـــالق مــــســـعـــود وهـــمـــا
يــــتــــشــــاجــــران عــــلى من
يـخــرج اوال بـعـد انـقـضـاء
عــشـــر دقـــائق من بـــدايــة

الشوط االول .

همة الـتي جيا به من اجلها بعد ـطلوبة ا ا
ـر من كــاس الـعـالـم االخـيـرة في اخلــروج ا
روسـيـا فـضال عن اخلـروج من  بـطـولة ا
اســيـا  من دور  16بــعـداالقــصـاء من ايـران
وحــصل الــذي حــصل بــعـدهــا عــنــدمـا راح
نتـخب كل  يرم ـسولـ  عن ا ـعنـي  وا ا
ـلـعب االخـر  قــبل  تـسـويغ االمـور الـكــرة 
من خالل جلــنـة حتــقــيـقــيه  غـيــر مـســوغـة
إطالقـا  وادخـلت االمور في نـفق مـظلم النه
مس بــسـلـوك الالعـبــ سـواء من قـريب او
بـعيد  قـبل ان تتم معـاقبة عـدد  منهم وسط
رفـضهم لـتـلك العـقوبـات  واالستـهزاء  بـها
ومــا زاد الــطــ بـــله بــعــد تــوجـــيه الــتــهم
اخملـتـلـفـة الــطـريـقـة الـتي  فـاجـأت اجلـمـيع
وعــكـست صــورة مــحـزنــة  مــا كـان لــهـا ان
تـظهر بـسبب اللـجوء للـتحقـيق   حيث كان
االجــدر الـتـعــامل مع الالعـبــ  من خـرقـوا
درب من حيث التواجد الـنظام وتعليـمات ا
 في الــفــنـدق والــبــقـاء لــســاعـات مــتــاخـرة
خــارجه  بل كــان ان  يـجــري  حــسم االمـور
من خـالل ابــعـــاداي العب  عـــكس ســلـــوكــا
مـخــتـلــفـا وغــيـر مــقـبــول  وان يـجــري هـذا
درب واليـقتصـر االمر على بـالتنـسيق مع ا
ـسـتــوى الـفـني الـســلـوك  الــعـام بل عـلـى ا
لالعـب ومدى عـطائهم  وهـو ما يجري مع
ـنتخـبات   لكن لـو حدث العكس  وواصل ا
ـنـتخـب تقـدمه  الى االدوار األخـيرة  ومع ا
ــا كـــبــر فــهل ــاثل لالعـــبــ  ر ســلـــوك 
يــتــوقـف االحتــاد عــنــد هـــذا االمــر  مــؤكــد
عـنــدهـا يـعـلن الــكل   انـهم وراء الـفـوز وان
االمــور جـرت عــلى  افــضل  مـا يــرام وهـذه
ـراقـبـ ــكن ان تـنـطـلي  عـلى ا حـقـائق ال
والـشـارع الـرياضي  وكـان االجـدر  الـذهاب
ــــشـــــاركــــة الســــتـــــخالص الـــــدروس مـن ا
درب والالعـب واسـباب اخلـروج   ودور ا
ـسـتوى الـعـام لـلمـنـتـخب واحلال لـفـترة وا
االعـداد قـبل الدخـول في الـبـطولـة مـا جرى
ـشاركـة ببـطولـة اسيـا كان مـسرحـية بـعد ا

هزلية لم جند تفسيرا لعرضها.
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عــلى الـــرغم من تــبـــاعــدنــا  عن االحتــادات
ـنطقة في الكثير من احملـلية على مستوى ا
الـتـفـاصيل والزال عـمـلـنـا تقـلـيـدي  بـكل ما
تـعـنـيه الكـلـمـة و هـذا الينـحـصـر عـلى عمل
ـؤســسـات احتــاد الـكــرة بل عــلى جــمـيـع ا
الـريـاضيـة التي الزالت تـقـدم عمال تـقـليـديا
قـاتال لــسـبب بـسـيط ان عــدد من الـعـامـلـ
ؤسسات  غير قادرين على حتمل في تـلك ا
ـسـؤولـيـة  البل  عـلى تـقـد عـمل   اذا لم ا
يـكن مــنـهم طـارئـ  والعالقــة لـهم بـالـعـمل
الـريـاضي الــذي يـسـيـر لـلـوراء امـام تـطـور
ـشكـلة لم هـائل  عنـد اغلب دول الـعالم   وا
يـتـطوروا رغم فـتـرة العـمل الـطويـلة  وحب
ــنــجـز الــبـقــاء ألطــول فــتـرة عــلى حــسب ا
والـتطور  ما  جعل  من  الهوة كـبيرة بيننا
تدني وبـينـهم وامر الينـسجم  مع الـواقع ا
ـؤسـسـات احلـالي فـيــمـا يـتـعـلق بـادارات ا

الرياضية على مختلف تسمياتها. 
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