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قدم نادي مـانشستر سيـتي االجنليزي عرضـاً رسمياً للظـفر بخدمات جنم نادي الـشرطة مهند
ـقبلة.  وقـال الوسيط االيراني بـهروز دزهبود في علي (ميـمي) خالل فترة االنـتقاالت الصـيفية ا
حـديث صـحفي  إن نـادي مـانـشسـتـر سـيـتي قدم عـرضـاً رسـميـاً لـلـظـفر بـخـدمـات العب نادي
ـقبـلة.  واوضح أن ادارة الـشـرطة تـلقت الـعرض الـشرطـة مـهنـد علي في االنـتـقاالت الـصيـفيـة ا
اضي لـكنـها لم ترد عـليه حـتى اللـحظـة" مبـينـاً ان "النادي رسـميـاً منذ الـ 28من شهـر آذار ا
االجنليـزي يرغب بالتـفاوض مع الشرطة من اجل حتـديد صيغـة وسعر االنتقـال. يذكر ان ميمي
تلقى عـروضاً من انـدية اوروبيـة وعربيـة كان ابرزهـا يوفنـتوس االيـطالي وباشـاك شهيـر التركي

وغيرها من العروض االوروبية والعربية.
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أكـــدت إدارة نــادي الــقــوة اجلــويــة أن
اإلصــابـة ســتـبــعـد الــعـديــد من العـبي
الـفريق لـفترات مـتفاوتـة.  وقال جاسم
كـاطع عضـو الهـيئـة اإلدارية لـلقوة في
تـــصــريـــحــات صــحـــفــيـــة  إن عــدد من
ـــصــابــ حتــددت مــدة غـــيــابــهم عن ا
الــــــفـــــريق.  وأوضـح كـــــاطـع ان عـــــلي
حـــصــني الــغــائـب األبــرز ألن مــوســمه
انـتهى بـعدمـا أجرى عـملـية فـي الرباط
الصليبي ويحتاج إلى أكثر من  4أشهر
لــلــعــودة مــجــددا لــلــفـريـق وبــالـتــالي
مــوسـمه انــتـهى.  وأضــاف كـاطع كـرار
نــبـيل سـيـعـود في غـضـون  5أيـام بـعـد
الــتــدخل اجلــراحي الـذي خــضع له في
اجلــهـاز الــهــضـمي ولم تــكن إصــابـته
ريـاضـيـة.  وتابع كـاطع سـيـعود كل من
أحـمد عـبد الـرضا وأحـمد عـبد األمـير
خالل  10أيـام عـلى أكثـر تقـدير بـعد أن
ابـتـعـدا نـتـيـجـة إصـابـات طـفـيـفـة عـلى
مـــســـتـــوى الـــعــضـــلـــة.  وخـــتم كـــاطع
الالعــبــون جــمــيـعــهم ســيــغــيــبـون في
ـقـبـلـة أمـام الـسـمـاوة والـتي ـبــاراة ا ا
ســـتـــقــام في مـــلـــعب الـــشــعـب الــدولي

ـقبل مع ذلك ثـقتنا كـبيرة في اجلـمعة ا
حتـقـيق الـفـوز والـعـودة لـلـضغـط على
ــتـــصــدر الــشــرطــة. يــذكــر أن الــقــوة ا
ـاضـيـة اجلــويـة تـعـادل في اجلــولـة ا

أمام نفط ميسان بهدف لكل منهما.
وحـصل الـطـلـبـة عـلى الـضـوء األخـضر
لـلـزج بالعب الفـريق عبـد القـادر طارق
ـــقـــبـــلـــة أمــام ـــبـــاراة ا عـــبـــودي في ا

الـشرطة.  وجاء ذلك بعـد تأكيد االحتاد
الـعراقي لـكرة القـدم عدم شرعـية شرط
نــادي الـشــرطــة بـحــرمـان عــبـودي من
الـلـعب ضد فـريقه الـسابق.  وسـيواجه
الــطـلـبــة مـنـافــسه الـشـرطــة اخلـمـيس
ــقــبل في اســتــاد الــشــعب حلــسـاب ا
اجلـولة الـثالثـة والعـشرين من الدوري.
ــكــتب اإلعالمي لــفــريق وقــال عــضــو ا

الـطلبة حـيدر محمـد خالل تصريحات
صـحفية إن اللجنـة القانونية باالحتاد
أكــــدت عـــدم شــــرعــــيـــة هــــذا اإلجـــراء.
وأضـاف اللجـنة القانـونية أكدت أن أي
كن أن اسـتغناء هو إنهاء للعقد وال 
يـكون مشروطًا وهذا غير قانوني وغير
مـلـزم إلدارة الطـلبـة وبـالتـالي سيـكون
ــــبـــاراة اخلــــمـــيس. الـالعب جـــاهــــزًا 
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ـاضي  عندماتاثر وسم ا رتبكة من ا ا
بها الفريق اليـوم  بشكل واضح بعدما
افـتـقـدالهم عـنـاصـره  لـكـنه يـعـول عـلى
ـوجــود مـنــهم وفي اهــمـيــة الـظــهـور ا
الـــهـــجــومـي الـــذي هــو مـن يــقـــرب من
الـنـتـائج اليـجـابـيـة الـتي انـحـسرت في
مـلــعب الـبــصـرة  وبــانـتــظـار ان يــقـوم
ا الـفريق بـالـسيـطرة عـلى مـباريـاته  
ـكنه من تـعزيـز مـا حقـقه حيث الـفوز
من مجموع  22وهو عددقليل لصاحب
الـلــقب الــوحــيـد  الــذي مــهم ان يــعـود
نـافسـات  وبقوة  الن بسـرعة الجـواء ا
االمــور تـظـهــر صـعـبــة  البل مـتـدهـورة
ــكن ان تـبـقـيى  لــتـفـعـيل اجلـهـود وال
ــيــنــاء  كـمــا يــعــهـده الســتــعـادة دور ا
جـمــهــوره والـوسط الــكــروي  الهـمــيـة
وتـاثيـر الفـريق في الـدوري كمـا وصفه
ـنشىء ( تمر االستاذ الـكبيـر د ضياء ا
ـراقـب لم الـدوري ) والن اجلمـهـور وا
يعتادوا على الوضع الذي عليه الفريق
ـطـلوب ان يـعـود بـسرعـة ومـتوازن  وا
من حــيث الـدفــاع والـهـجــوم وعـلـيه ان
يستـغل مباريات عـقر الدار  وان التدار
بالـطريقـة التي اثارت ازعـاج ومخاوف
شار كـة التي تثير االنصار ومعـاناة  ا
مــخــاوف اهل الــبــصــرة الن مــواجــهــة
الـيـوم  تـبدو مـعـقـدة  الن الـوسط يـريد
تــعــويض خــســارة الــشــرطــة وتــعــادل
الــنــجف وفــبــلــهــا  االمـانــة    وخــطف
موقع الـنفط ومـيسـان  وتدارك مـالحقة
نـفط اجلـنـوب والـطالب  29مـا يـضـعه
ـوقع والـعودة امـام مهـمـة الـدفاع عن ا
لـــلــنـــتــائج الـــتي تــوقـــفت في الـــفــتــرة
االخــيـرة بــعـدمـا مــسـار طــيب نـتج عن
حتقـيق  نتائج جـيدة والـتقدم  لـلموقع
احلالـي  والسـعي عـبر ارادة  الالعـب
 اجملــمــوعــة لــتـي جتــمع بــ اخلــبــرة
والشـباب الـتوليـفة الـتي يامل اعـادتها
لــلــعــمل االفــضل   واســتــعــادة نــغــمــة

ني النفس ان يتجاوز جمهوره الذي 
الـــفــريـق   تـــعــثـــره ويـــعـــودة لـــســـكــة
االنـتــصـارات لالبــتـعــاد بـعـد اكــثـر من
مواقع اخلطر الـتي تهدد مسـتقبله  مع
ـتـلك مـجـمـوعـة العـبـ  مـطـالـبـة انـه 
بـتـقد دورهـا في الـتـعـامل اجلدي مع
مبـاريات االرض عـندما يـخوض الـلقاء
الـثـالث تـوالـيـا  لـكــنه افـتـقـد لـلـتـعـامل
الــذي يـــؤمن له  اخلـــروج بــفـــوائــدهــا
كاملة كما يريـد ذلك عماد عودة  العائد
لــلـفــريق االم بــدايــة الـلــعب والــشــهـرة
ـيـناء في كالعب قـبال سـتالم  مـهـمـة  ا
اصــعب فــتــرة حتــتــاج  الــتــعــاون بـ
ــدرب والالعــبــ واالدراة فـي تــامـ ا
احتياجات الفريق في هذه االيام والرد
عــلى شـكـوك الـبـصــريـ  بـسـبب  عـدم
ـباريـات التي من االستـفـادة من  هذه ا
شــانــهــا دعم  االمــو في لــقــا ســيــكــون
ــدرب في  الـــلــجــوء صــعـــبــا  وعـــلى ا
ثمرة نتجة وا الختيار طريقة اللعب  ا
ـــكن بــعـــد  الــتـــفــريط بـــنــقــاط النه ال
االرض الــتي هـي من   تــعـــيــدالـــفــريق
طـلوب  في هـذه االيام  التي للـمسـار ا
تـشـهـد مـنـافسـات قـويـة  امـلم حتـديات
ــشـاركــة ولـفـرق الــنـصف الــثـاني في ا
جتـاوز مـشـاكــلـهـا عـبـر االعــتـمـاد عـلى
سـؤولية كـما يجب ميـادينهـا وحتمل ا
في احرج اوقات   الـبطولـة ودور عماد
عودة  الذي  اسـتلم مهـمة قيـادة لفريق
في وضع  قــلق النــهـا  لـم تـظــهــر كــمـا
تاخـر كما وقـع ا منـتظر مـنهـا  حيث ا
ـيـنـاء صـنع الـفـارق عـبر مـطـلـوب من ا
جـهــود عــنــاصــره الــتي تــدرك الـوضع
ر به  الفريق  والسعي الحتالل الذي 
مواقع احلـدود  الذي سيـخرج للـبصرة
واجهة اجلوية  لكن االول ان يستفمر
يناء ظروف اللقاء الذي يحتاج العبو ا
الى تــفــعــيل خــطــوط الــلــعب  من اجل
ـشـاركـة تـقـد مـبــاراة قـويـة  تـخــدم ا

دون ان تـفـاجـا بـهـا  ويـنـتـظـر جـمـهـور
الديوانية الكبير ان ينجح الالعب في
تـنـفـيــذ واجـبـات  طـريـقــة الـلـعب الـتي
سيحـددها  حسام فـوزي في اول مهمة
تدريـبيـة له تتـحدد في ابقـاء الديـوانية
كانه وسط ظـروف عمل صعـبة شكى
مـنـهـا  بــعـد لـقـاء  الـصــنـاعـات االخـيـر
ـكن لالمور الـذي انتـهى بالـتـعادل وال
ان جتــري بـالـطـريـقـة لـتي يـامـلـهـا اهل
الـديــوانــيــة اذا لم جتــري امــام تــامـ
متـطلـبات الالعـب خـصوصـا في فترة
الـتــحــديـات احلــالـيــة  ووسط عــمـلــيـة
صراع البقاء امام معاناة النتائج التي
فـــــشـل كل مـن تـــــولى  ادارة الـــــفـــــريق
ـدربـ انـفـسـهم ـا اخلـلل لـيس بـا ور
بل بـســبب نـقص مــسـتــلـزمـات الــلـعب
ـشـاركة احملـيـرة للـموسم والالعـب وا
الثاني تـواليا ويـنتظر ان تـظهر قدرات
الالعـبـ فـي الـدفـاع عن مـوقع الـفـريق
ـر في حــالـة مـرتــبـكـة افــتـقـدته الـذي 
لـلتـوازن من فـترة اذا لم تـكن من بـداية
ـوسم الن االدارة وحـدهـا من تـتـحـمل ا
سؤوليـة بعد ابتـعادادارتي احملافظة ا
ومـجــلـسـهــا  لـكن تــبـقى امـال  الــبـقـاء
معـلقة عـلى جهـود الالعب حتت واقع
االداء الـذي مهم  ان يـظـهر امـام الـفرق
ـهـمـة اصـطـدمت الـتي تــشـبه له  ولـو ا
في عـدة عراقـيل  بـسـبب االعتـمـاد على
ـــــديــــنـــــة ومن العـــــبــــ مـن ابــــنـــــاء ا
احملــافـظــات اجملــاورة  بــســبـب االزمـة
ـــالـــيــة  الـــتـي تــقـــاقـــمـت بــعـــد نـــقل ا
صالحيـات وزارة الشـباب للـمحـافظات
التي  اعطت ظهـره لالندية حتت حجج
واهيـة تتعلـق بصالحيـتها نفـسها  في
ـالعب وقـت تــــــدافع عـن عــــــائــــــديـــــة ا
نشـات للسـيطرة عـليها  من دون ان وا
تـتــحق زيــا رة لالنــديــة الــتي  تــعـيش
فترة  عـمل  معقـدة تزداد اكثـر صعوبة
ــشــاركـــة تــفــوق يـــوم بــعــداخـــر  الن ا
امكانات النادي رغم مشاركته الوحيدة
ــــذكـــورة الــــتي هـي من حتــــدد عـــمل ا
االدارة الـتي ترى  االمـور تـسيـر بـشكل
كانه خطـير امام مـهمة ابـقاء الفـريق 
الن غـيـر ذلك يـعـني حـلـهـا حتت ضـغط
جـمــهـور الـفــريق الـكــبـيــر  الـذي اليـقل
اهمـيـة الـتـاثـيـر عن الـنـتـائج الـسـلـبـية
الـتـي يـتـعـرض لـهـا الـفـريق الـذي لـعب
لالن   22مــبـــاراة حـــقق الـــفـــوز في 3
مـــواجــهــات وتــعــادل  في  11وخــســر
الـــبــقـــيـــة  بــعـــدمـــا ســجل   18هـــدفــا
وعــلــيه 30مــا يــعــكس ضــعـف الــدفـاع
والهجـوم  والتاثيـر سلبا عـلى النتائج
لتي جمع منها  20نقطة  في وقت لعب
الـكـهــربـاء نـفـس الـعـدد وجنح بــالـفـوز
في 5مــبـاريـات وتــعـادل في   9وسـجل
وهــواالخـر يــعـاني من  27وعــلـيه  22
تراجع الـتـهديف  وضـعف الدفـاع  لكن
خـشــيـة االدارة ان يــتـراجع بــعـد اكــثـر
امـام ذكـريـات الــبـدايـة الـكــارثـيـة الـتي
بـــالـــكــاد جتـــاوزه وبــعـــدفـــتــرة تـــاخــر
وموقـع الفـريقـ يثـيران شـكوك الـبقاء
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وتــقـام في نـفـس الـوقت مـبــاراة مـهـمـة
ــوقف 23 ــيـــنـــاء رابع عـــشـــر ا بـــ ا
وضيـفه  الوسط الـسابع   32وكالهما
ــاضي في ديــربـيي تــعـادال فـي الـدور ا
ـديـنـتـ   وبـنـفس الـنتـيـجـة بـهـدف ا
ـــيـــنــاء والـــوسط حـــيث الـــبـــحـــري وا
والـــنـــجف قـــبـل ان يــتـــاثـــر الـــبـــحــري
ويــتـــراجع لـــلــمـــوقع االخــيـــر في وقت
حـافـظ الـثـالثي االخــر عــلى مــواقـعــهم
اسـيـة لـلـمـيـناء في وتـظـهـر  احلـاجـة ا
احلـــصــول عـــلى كـــامل الــنـــقــاط بـــعــد
تـعـادلـ مـخـيـبـ والن  مـبـاراة الـيـوم
ـتجدد التبـدو سهله امـام قوة الوسط ا
فـيـما  افـتـقدا صـحـاب األرض للـتـعامل
اجلدي للمبـاريات االخيرة وخسر اربع
نــــقـــاط مـن تــــعــــادلـــ  حتـت انــــظـــار
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تنطلق الـيوم األربعاء مـباريات اجلولة
ـمـتـاز بـكـرة 23 من مـسـابـقـة الـدوري ا
الــقـدم وذلك بـاقـامــة مـبـاراتـ عـلى ان
تتواصل غد اخلميس وتـختتم اجلمعة
ـواجـهــات عـلى قـدر  وتـظـهــر جـمـيـع ا
كـبـيـر من االهـميـة لـلـفـرق امـام  تداخل
ـواقـع وفـارق الــنــقــاط مــا يــتـوقع ان ا
تـشهـد اجلـولة  مـبـاريات مـهـمة مـتوقع
ان حتــدث تـغـيـرات  في ســلم الـتـرتـيب
ــبــاريــات وقــد تــكــون نــتـــائج بــعض ا
خــارج الـتــرشــيــحــات  من اجـل تـدارك
االمـور من هـذه االوقات  عـبـر الـتـعامل
بـــحــذر شـــديــد مــعـــهــا    وسـط رغــبــة
البقاء    للفرق اخلمس االخيرة   حيث
اوجه الـتـشـابه  فيـمـا بيـنـهـا القتـرابـها
ـستـويات والنـقاط   وهـمها من حيث ا
ــوسم  امـام ظـهـور فـي كـيـفـيــة انـقـاذ ا
حتــديـات األمــوال وإصـابـات الـالعـبـ
ـــبــاريــات مع مــرور الـــوقت وتــداخل ا
لــلـــتـــخــلص مـن الــدوري بـــاقــرب وقت
وسم كـروي متـكامل وتـثبـيت  كبـدايـة 
ـسابقة وجتاوز  التـرهل الذي اصاب ا
الــتي الزالت حتــتـــاج الى الــكــثــيــر من
ـنـظم  وتــظـافـر جـهـود الـكل ا الــعـمل ا
وهـو مــا تــنـظــره الــفـرق لالنــتــهـاء من
ـوسم بـافـضل حـال وبـالـطـريـقـة التي ا
نــقـتـرب مـنــهـا  من الـدول اجملـاورة في
ـسـار هــذه الـعـمـلـيـة  ووضـعـهـا عـلى ا
الــصــحــيح   لــتـحــقــيق رغــبــة  الــفـرق
ـباريـات حتى واجلـمهـور في متـابـعة ا
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ـبـاراتـا اليـوم  عـنـدمـا يـضيف وعـودة 
ـركز اخلامس تـراجع الكهـرباء  في ا ا
عـشـر في اجلـوالت األخـيـرة خـصـوصـا
بـعـدتـلـقي خـسـارة فـريق احلـسـ ومـا
سببتـته  من تاخر للـفريق الذي يسعى
لـتـعـويضـهـا عـنـدمـا يـسـتـقـبل صـاحب
ـوقع الـسـابع عـشـر الـديـوانـيـة االخـر ا
الذي يعاني  من ازمة النتائج وكالهما
ـواجـهة يـامل  اخلـروج بكـامل الـنـقاط 
حتديات  االسـتمرار في البـطولة  التي
يـــكــون قــدخــطـط لــهــا عــبـــاس عــطــيــة
للعـودة  لعزف نـغمة الـفوز والن جميع
باريات القادمة ستكون مختلفة  البل ا
مــؤثـرة وتـتــطـلب بـذل افــصى اجلـهـود
من الالعـــبــ حـــيث الــكــهـــربــاء الــذي
توقف في اجلـوالت االخيـرة والن بغـير
محو اثار خسارته االخير قد تتضاعف
معاناته   بعدما افتقد للتوازن في اخر
ـبــاريــات ومـا ســبــتت له من مــشـاكل ا
ومـازال يـعـاني   ومـرشح  لـفـقـدانه اذا
لم يتلمس طـريق الفوز والعـودة للعمل
ــطــلـــوب من خالل تــســـخــيــر قــدرات ا
زيدمن التعثر الفريق الذي قد يواجه ا
باريات  الن غير ذلك يفتح في جتاوز ا
ــشــاكل الــتي الــبــاب عــلى مــزيـــد من ا
ـهمـة عطـيـة  والفـريق الذي قـدتطـيح 
تـخـلى عن مـهـمـة الـدفـاع عن مـشـاركـته
في الـفتـرة الخـيرة  والن الـنـقاط  تـثـير
اطماع الديوانية والصناعات ما يجعل
مــنه امـام مــواجـهــة صـعــبـة   وجتـاوز
ـباريات االخيـرة الن  الديوانية خيبة ا
يدرك طبيعة االمور امام حاجة  النقاط
خــصــوصــا فـي  لــقــاءات لــذهــاب ومــا
سـبـتـته  مـن نكـسـات تـاخـر فـيـهـا  البل
ــنــافـــســة من اجل زادت من مــشـــاكل ا
الـبـقـاء ويـتـذكـر انـصـاره  احلـالـة الـتي
ـاضي  وهو وسم ا ابقـته في مـقعـده ا
ـشـاركــة  حـيث يــعـبش نــفس ظــروف ا
الحـقة الـشديـدة من الـسمـاوة وفريق ا
احلس  والبحـري التي  تعيش هموم
نافسات وكيفـية جتاوزها امام مهمة ا
الـبقـاء  التي  قـد تـكون  مـستـحيـلة اذا
ـســابـقــات  لـهــبـوط مـا ذهــبت جلـنــة ا
ـوسـم  ومـهم ان اربـعــة فــرق نــهــايــة ا
تعلـن اللجـنة عن ذلك واخبـار الفرق به
مـن االن ومن حـقــهــا ان تـعــلم بــاالمـور

رحلة النتائج التي توقـفت منذ بداية ا
احلـاليـة  التي يـامل االنـطالق بهـا مرة
ينـاء في مهمة يكون اخرى من ملعب ا
 حــــدد شـــنــــيــــشل  طــــريـــقــــة الــــلـــعب
والــتـشـكـيل الـقــادر عـلى حـسم  االمـور
ـيـناء الـتي التـيدو سـهـلة رغـم تراجع ا
ــلـعـبه والــظـهـور الـضــعـيف في اخـر
مـبـاراتـ في وقت سـيـكـون امـام فريق
متكامل ومنـظم وقادرعلى صنع الفارق
 وشـعـور الالعـب بـالـعـودة  الى سـكة
االنـتــصــارات ويـريــد الـفــريق اكــشـاف
تـاثـيره في مـواجـهة اسـتـثنـائـية لـلـحد
من الــتـاخــر  احلـاصل والبــد من عـودة
والرد عـلى بقـدرات الالعبـ التي لالن
تسيـر بالفـريق  بشكل مـقبول  ويواجه
االمــور  عــبــر قــدرات عـنــاصــره  الــتي
ستكـون  متواجدة الهـمية  الـلقاء الذي
يـشكل الـتحـدي للـفريـق بـعدمـا تعـثرا
سـوية حـيث الـوسط بخـسـارة الشـرطة
وتـعـادلـ من االمـانـة والـنـجف   فـيـما
يناء الفوز على السماوة وتعثر حقق ا
مع الــكـــرخ والــبــحــري رغـم خــوضــهــا
ـلـعـبه وخـشيـة جـمـهوره ان جـمـيـعا  
طلوبة في يفشل في حتقيق النـتيجة ا
االختبار احلقيقـي وتطلعاتهما في
خطف  كامل الـنقط التـي ستخدم
موقعـهما اذا مـا الت اليهـا بقية
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وجتـــري يــوم غـــد اخلــمــيس
خمس مباريات وفـيها يخرج
الزوراء الى النجف في مهمة
  غـايــة في الــصــعــوبــة بــعـد
ـة االمانـة لتي اخذت من هز
اســـتـــقـــراره لـــكـــنه يـــتـــطـــلع
الــعـودة  لــلــنــتــائج  لــشــديـد
الحــقــة لــلــكــرخ وتــقــلــيص ا
الــفـــارق مع الـــوصــيـف  لــكن
الــــنــــجـف بــــا اجلــــاهــــزيـــة

لـــتــحــقــيـق الــفــوز الســبـــاب مــعــروفــة
ناسبة للتعامل معه في ظل والفرصة ا
اهــتــزاز خـطــوط الــبـطل  الن اصــحـاب
االرض  بوضع فني وسـتقر. ويـستقبل
ـني الـنفس فـريق احلـسـ ميـسـان و
بـتحـقيـق الفـوز الثـاني تـواليـا والرابع
دوريـا  فـيـمـا يسـعى الـضـيـوف لـتدارك
االمور  التي تشهد مالحقة شديدة  من
ـكـانه الــنـفط والـوسط  امـا م الــبـقـاء 
الـســابع. ويـســعى الـبــحـري  مــعـاجلـة
همة عـقدة   من اجل البقـاء ا االمور  ا
وذلك بـاالعـتــمـاد  عــلى مـبـاريــات عـقـر
الـــدار الـــتي يـــريـــد  الـــضـــيف الـــكــرخ
افسادها النه افضل كثيرا من البحري.
ويـستـقـبل الـصنـاعـات اربـيل وكله امل
في  حتقيـق النتيـجة االيجـابية في ظل
تدهـور احول الـضيـوف   الذين فـشلوا
فـي اغـــلـب لـــقــــاءات الـــذهــــاب. وقـــمـــة
األسـبوع الـساخـنة  سـتجـري بالـشعب
بــ الــطالب والــشــرطــة ويــســعى  كل
مـنـهـمـا لـلـخـروج بـكـامل الـنـقـاط حـيث
الـطالب  والـرغبـة في احلـاق اخلـسارة
ـتــصـدر وهـو مــا يـخـطط  له االولى بــا
ـوسم   الغـيـر مسـتـقر لـضـرب ضربـة ا
الذي  سيـكون امام االخـتبار
احلــقــيــقي امــام قـوة
الـــشـــرطــــة الـــتي
فـــــشل الـــــكل في
ايقـافها وتـسير
بــــــــــاالجتـــــــــاه
الـــــصـــــحـــــيح
وثــقـة كــبـيـرة
امــــــــــــام دعـم
الـــــــصــــــدارة
احملــــــــــفــــــــــز
الـــــكــــــبـــــيـــــر
لـــــــتــــــــفـــــــريق
صــــــــــــفـــــــــــوف

الطالب.

v d*« w

—«c½ù« ”dłË ÆÆ  UDAM*«

dÐUł rFM

قـبل اسـابيع رن جـرس انـذار قـوي وخـطيـر في الـقـطاع
ـنـشـطـات في الـريـاضة الـرياضـي اال وهو تـغـلـغل افـة ا
الـعـراقـيـة وكـرة الـقـدم ذاتـهـا! اال ان االنـشـغـال بـبـطـولـة
ــبـــيــاد ثم اخلالفــات اال االســيــويـــة وتــصــفــيــات االو
والـنزاعات في الهـرم الرياضي الـعراقي واالختالف ب
ـبـيـة واحلـكـومـة الـعـراقـيـة مـتـمـثـلـة بـوزارة الـشـبـاب االو
والــريــاضــة كل ذلك شــغــلــنــا عـن مــااصــاب الــريــاضـة
الـعراقيـة من مقـتل ! بـعد ان اصابـها الـتزويـر والتالعب
بـاالعمار وهـما افـة التقل خطـرا عن ما نـتحـدث به اليوم
ـنشـطات الـتي غـزت كرة الـقدم وانـعكس ذلك وهـو افة ا
في مــجـمــوعـة عــقــوبـات شــمـلت جنــومــا كـرويــة كـبــيـرة
ـكن لـلـريـاضة ان ـمـارسـة اخلـطرة مـا  وكـشفت هـذه ا
تصـاب به وتدمـر مسـتقـبل العـب كـباراً وجنـوم متـميزة
في ســمــاء كـرة الــقـدم ! نــبــدأ بـآفــة الـتــزويــر والـتالعب
باالعـمار التي غـزت فرقنا الـرياضية والـكروية على وجه
ـاضي بـعد الـتـحـديـد مـنذ مـنـتـصف سـبـعـينـات الـقـرن ا
تشجيع البعض من القيادات الرياضية والكروية لغرض
تسـجيل امجاد ونـتائج كبيـرة حتسب لنظـام الدكتاتوري
وتــبـيـض صـفــحـاتـه وقـد ســاهم الــبـعض مـن الـقــيـادات
ـسار ـنـهج وبـاركـوا لـهـذا ا الـريـاضـيـة بـتـشـجـيع هـذا ا
اخلــاطئ الــذي انـعــكـسـت نـتــائـجه عــلى تــردي وتـراجع
ــعــظم الــعـابــنــا وتـصــاعــد هـذا ــســـــــــــتــوى الــعـام  ا
السلوك بشكل منفلت بعد التغيير الـذي حـــــل بالوطن 
في 9/4/2003 دون ضــغـوطــات وال مـطــالـبــات حـكــومـيـة
ـارسات شـائعة بـالنتـائج اال انهـا حتولت الى سـلوك و
ومقـبولة ! امـا االفة الثـانية التي اضـرت برياضـتنا فهي
ـنشـطـات ووباء اسـتعـمالـها من قـبل رياضـييـنا مع افة ا
ـتـابـعـة وضـعف ثـقـافـة غــيـاب الـدور الـرقـابي وانـعـدام ا
ارسـي الرياضة والعابـها لدى جنومنـا والعبينا على و
ـا اوقع الـكثـير مـنهم اختـالف مسـتويـاتهم ومـعـارفهم 
ــنــشــطــات في شــبــاك ( الــصــيــاديـن ) الــذين قــدمــوا ا
وســوقـوا لــهـا والسـتــعـمــاالتـهــا و وردوهـا حتت اغــطـيـة
ومـبــررات مـقـنــعـة ودعـايــات بـريـئــة عـلى انـهــا مـكـمالت
غـذائـيـة وفـيـتـاميـنـات ومـقـويـات غـير ضـارة لـلـريـاضـي
تسـاهم بـاعدادهم وتـقويـة اجسـامـهم مسـتغـل سـذاجة
الـبعض وامـيـة البـعض االخـر وضعـف اهتـمام االدارات
ـبـكـر وعـدم تـعاون وغـيـاب اجـهـزة الـكشـف والـفـحص ا
االنـــديــة مـع اطــبـــاء مــتـــخــصـــصــ وغـــيــاب ســـيــاســة
الــفـحــوصـات الــعـشــوائــيـة لــلـريــاضـيــ . كل ذلك دفع
بالـكـثيـر من ريـاضـييـنـا لتـنـاول االشيـاء دون دراسة وال
ن يــســـتــوردون هــذه مــعـــرفــة خــاصـــة وان الــبــعـض 
ـنشطـات هم من ابـطال الـرياضـة السابـق ومـسؤولي ا
مــؤسـســات ريـاضــيــة لـهم وزنــهم واثــرهم في الـســاحـة
الـرياضيـة ! وهذا مـا سبب خسـارة البـعض من ابطـالنا
ـشاركـات الدولـية بـعد كـشف تـناول الـبعض مـنهم في ا
حبـوب منشطة غير مقبولة دوليا وان البعض من ابطالنا
ــشـاركـة هـنــا او هـنـاك النــهم وقـعـوا في اعــتـذروا عن ا
ـا حرمنا رض  احملـظور وبالـتالي ادعوا االصـابة او ا
من جـهدهم وتعبهم واالموال التي صرفت عليهم خاصة
في مـشـاركـات في سـبـاقـات دولـيـة وفي بـلـدان مـتـقـدمة
وهــذا مــاحـصـل في مـنــافــســات كـمــال االجــسـام ورفع

االثقال والعاب اخرى.
والـيوم جـاء دور كـرة القـدم حـيث كشـفت جلـان االحتاد
سـابقة شاركـ في ا االسـيوي للـعبـة عن البعـض من ا
ـنـشـطـات الـبـعض من االسـيـويـة حـيث صـادت شـبـكـة ا
ا عرضـهم لعقـوبات طويـلة قد العـبينـا ( مع االسف ) 
تسـبب انـتـهاء حـيـاتهم الـكـروية وحـرمـان فرقـهم والـكرة
الــعـراقــيــة من كـفــائــاتـهـم وابـداعــاتــهم وهـذا مــايــشـكل
ؤسـسـة الـرياضـيـة بكل خسـارة وطـنـية . وهـنـا احـمل ا
ــيـدان اطــيــافــهـا مــســؤولــيــة مــاحــصل ويــحــصل فـي ا
الريـاضي بسـبب غيـاب الثـقافة الـرياضـية والـطبـية التي
دربـون والالعـبون وادارات الـعمل يـتوجب ان يـعـرفهـا ا
الريـاضي ال بل يجب دراستهـا ومراقبة تنـفيذها خاصة
عـرفة ونحـن على ابـواب مسـابقـات احتـرافـية تـفتـرض ا
والــعــلـمــيـة . وان يــسـاهـم االعالم الـريــاضي والــطـواقم
ــعـلـومـات ومـواصــلـة الـتـنــبـيه عـنـهـا الـطـبــيـة في نـشـر ا
وااللـتزام بـها واعـتـبار الـوعي الطـبي جـزءا اساسـيا من
حـيـاة الالعب حلـمـايـته واحلـفـاظ عـلـيه من مـخـاطـر هذه
الـعقـاقيـر واالدويـة التي حتـمل في طـياتـهـا بذرة حتـطيم
الـرياضي وانهاء حـياته . وهذا اليـتم اال من خالل حملة
ـــدمــرة الـــتي اســـمـــهــا ـــقـــاومــة هـــذه االفـــة ا وطـــنـــيــة 
عـنيـة في قـيـادة الريـاضة نـشـطات) وعـلى اجلـهـات ا (ا
الـعراقـيـة ان تـبذل اجلـهـود لالرتـقـاء بالـوعي والـتـعريف
منـوعات ومتـابعة اخر سموحـات وا بـا
ـسـتـجــدات لـلـقــضـاء عـلى هـذه ا
االفة وابقاء الساحة الرياضية
الـعـراقـيـة نـظـيـفـة وخالـيـة من
اثــــار الـــدمــــار والــــتـــخــــريب
واالســـــــاءة لـــــــلـــــــريـــــــاضـــــــة
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ـبيـة الوطـمية وجه رئـيس الـلجـنة االو
الــعـرافــيــة رعـد حــمـودي رســالـة الى
الـوسط الـريـاضي بشـأن الـتصـريـحات
والــبـيـانــات الـتي صــدرت حـول االزمـة
ـــــبــــيــــة ووزارة الـــــشــــبــــاب بــــ االو
والــريــاضـة.  وقــال حـمــودي في بــيـان
صــحـفـي الى ابـنــاء الـوسط الــريـاضي
احــيـيـكم حتــيـة خـالــصـة واكـبــر فـيـكم
مـاتـمـتـازون وتـتمـتـعـون به من وطـنـية
عـــراقــيـــة خـــالــصـــة في الـــتــعـــامل مع
بـعضكم الـبعض من اجل رفـعت سمعة
هـذا الـبـلد. واوضـح "حمـودي  تـزايدت
فـي االونة االخـيـرة عـلى مـجمل االعالم
وفـــضــائــيــاتـه الــعــدد من الـــبــيــانــات
ـضـادة تـعـبر عـن مواقف والـبـيـانـات ا
مـتناقضة في الـتعامل ماسبب فوضى
عـارمة مع تصاعد وتزايد حدة االزمات
ـنع مـعه وقـف نزيـف االختـالف الذي
كــان نـتـيــجـة حلـدة الــتـقـاطــعـات هـذه.
واضاف في هذا الوقت نتمنى االبتعاد
ـعـطـلـة عن اســتـخـدام هـذه الـوسـائل ا
واالبـتـعاد عـن اسالـيب الـتسـقـيط التي
الجتــدي نــفــعــا وتــغــلب لــغــة احلـوار
االنـــســــاني والـــشـــفــــاف في اســـلـــوب

مـعاجلة االزمـة.  وتابع كمـا نؤكد
ـس برجاالت االبـتعـاد كلـيا عن ا
الــــدولــــة واي شـــخــــصـــيــــة من
عروفة الشخصيات الرياضية ا
وعــدم االبــتــعــاد عن مــاتــلــزمه
عـــلــيـــنـــا الــروح الـــريــاضـــيــة
الــسـامـيـة مـن خـلق وتـسـامح
ومــحــبــة.  وبـ ان الــلــجــنـة
ـبيـة الـعراقـية الـوطـنيـة االو
واحتـاداتهـا الريـاضيـة كافة
ــكن ان تــعــمل وتــنــهض ال
لــتـحــقـيق اهــداف وجـودهـا
مـن غير ان تكون االبن البار
لـلــدولـة وحـكـومـتـهـا مـهـمـا
اخـتلـفت وجهـات النـظر مع
سؤول او ذاك.  وا هـذا ا
حــــــمـــــودي اهــــــيب بــــــكل
اخــــــــــوانـي وابــــــــــنــــــــــائي
الــــريـــاضــــيـــ وقــــادتـــهم
بـضـرورة االلـتـزام بـاخلـلق
الــــقـــو بــــالـــتـــعــــامل مع
مـــســـؤولـــيــــاتـــهم من اجل
سـمـعة بـلـدنا احلـبيب وان
يــــــبــــــقـى الــــــعــــــراق وطن

للجميع.
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