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ـهداة" من السعوديـة للعراق بقـيمة تتجاوز 400 ديـنة الرياضة في العـاصمة بغداد "ا ية POPULOUS على بناء ا اتفق مسؤولون سـعوديون مع الشركـة العا
لعب توتنهام اإلنكليزي وبسعة  85ألف متفرج مع اختالفات لعب مشابهـا  مليون دوالر. وذكرت صحيفة "مكة" السعـودية أنه جرى االتفاق على أن يكون ا
دينة الـرياضية عـبدالرحمن احلـركان كان قد وقف مع شـرفة على مشـروع ا قبل.واوضـحت أن رئيس اللـجنة ا بسيطـة فيما سـيبدأ التـنفيذ في حـزيران ا
شاركة في بطولة وافقة على ا دينة الرياضـية. من جانب اخر قرر االحتاد العراقي لكرة القدم ا رشحة الحتضان ا واقع الثالثة ا مسؤول عراقي على ا
ـدير االداري لـلمـنتـخب الوطـني باسل كـوركيس إن احتـاد الكـرة وافق على قـرر اقامـتهـا في قطـر نهـاية الـعام اجلـاري. وقال ا كأس اخللـيج "خلـيجي 24 ا
قرر اقامتها في قطر نهاية العام احلالي. واوضح ان البطولة ستشهد مشاركة خمسة منتخبات هي قطر شاركة في بطولة كأس اخلليج بنسختها الـ 24وا ا

وعمان والكويت واليمن مبيناً أن ثالثة منتخبات قررت االنسحاب من البطولة وهم السعودية والبحرين واإلمارات.
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لم يــواجه نــادي هــاكن صــعــوبــة في
حتقيق الفوز الثاني على التوالي في
اجلولة الثـالثة من الـدوري السويدي
بـعـد ان تغـلب عـلى فـالـكـنـبـرغ بثالث
اهداف دون رد وشـارك احـمـد يـاس

ن. ـــركـــز اجلــنـــاح اال اســـاســـيـــا 

ســيــطـر نــادي هــاكن عــلى مــجــريـات
ــبـاراة مــنــذ بـدايــتـهــا وقــد ضـاعت ا
الـكـثـيـر من الـفـرص الـتسـجـيل كـانت
ابــرزهــا في اول ربع ســاعــة بــعــد ان
مـرر احـمـد يـاسـ عـرضـيـة وانـتـهت
ـرمى اخلالي بـعد بتـضيـيـعهـا امام ا
ان ارتـــدت الـــكـــرة من احلـــارس وقــد

انتهى الشـوط االول دون اهداف غير
ان زمالء يـاسـ جنـحـوا في الـشـوط
الثاني من تـسجيل  3اهداف ضمنوا
ـبـاراة وفي الـدقـيـقـة 80 بـهـا نـقـاط ا
خـرج احـمـد ياسـ بـتـبـديل لـتـنـتهي
ـبــاراة بـنــتـيــجـة  0-3بـهــذا الــفـوز ا
تقاسم هـاكن الصـدارة مع يورغوردن

بـــرصـــيــد  7نـــقــاط والـــلـــذان ســوف
يـتــواجـهـان فـي اجلـولـة الــقـادمـة في

فرصة االنفراد بالصدارة.
من جـانب اخــر وفي ثـانـي مـبـاراة له
في هذا الـعام اسـتـطاع شـيركـو كر
ان يـهــدي فـريـقه الــتـاخ فـوزا ثــمـيـنـا
امـام هــارتـبــيـرغ في اخــر دقـيــقـة من

ـبـاراة بـعـد ان شـارك بـديال وصـنع ا
الهدف من كرة عرضـية متقنه لكن لم
ــســاهــمــة الــوحـيــدة من تــكن هــذه ا
ـبـاراة شـيـركـو ,فـمــنـذ دخـولـه الى ا
بـديال فـي الـدقــيـقـة  69شـكل اضـافه
هجومية لفريقه من خالل االنطالقات
السريعة ودقـة التمرير الـعالية حيث
تمـكن من تـمـرير  14كرة نـاجـحة من
اصل  15تمريرة ,كما سدد كرة نحو
ـرمـى تـصـدى لــهـا حــارس اخلـصم ا

بصعوبة
هذا الـفـوز رفع رصيـد فـريقه الى 16
ــركـز الــثــالث جملـمــوعـة نــقـطــة في ا
ـــؤلـــفـــة من  6انـــديـــة , الـــهــــبـــوط ا
وسـيـواجه الـتاخ نـادي رابـيـد فـيـيـنا
ــتــصــدر فـي فــرصــة لالقــتــراب من ا
ــؤهـل لــلــتـــصــفــيــات ـــركــز االول ا ا
ؤهلة للدوري االوروبي احمللية ا

عـــلى صـــعـــيـــد آخـــر كـــشف بـــهــروز
ـنتخب دزهبـود وكيل اعـمال العب ا
الــــوطـــني ونـــادي بـــيــــرســـبـــولـــيس
االيــــراني بــــشـــار رسـن عن تــــلـــقي
االخـيـر عـروضــاً من انـديـة امـاراتـيـة
وقـطريـة لـلـحصـول عـلى تـوقـيعه في
ـقـبلـة. وقال دزهـبود إن االنتـقاالت ا
بشـار رسن تلـقى عددا من الـعروض
من الدوري االماراتي والقطري التي
تـسـعـى لـلـحـصـول عــلى خـدمـاته في
قبلة. واوضح االنتقاالت الصيـفية ا

ان رسن يـــــشـــــعــــــر بـــــالـــــراحـــــة مع
ـلك عـقداً بـيـرسبـولـيس وكـذلك هـو 
مع الفريق حتى  2021وبالتالي فهو
ـغـادرة مـلـتـزم بـالـعـقـد وال نـيـة لـديه 
ـــبــاراة الـــفــريق. ووصـل رسن الى ا
الـنـهـائـيـة في دوري ابـطـال آسـيـا مع
فـــريـــقـــــــــــه بـــيـــرســبـــولـــيس خالل

اضي.  موسم  2018ا
مـن جـــانـب اخـــر تـــواصــــلت لــــعـــنـــة
االصــابـات في صــفــوف فـريق الــقـوة
اجلوية العراقي بعـد تعرض الظهير
ن سـامح سـعــيـد إلصـابـة والـتي اال
سـتــبـعــده عن صـفـوف الــفـريق خالل
رحلة لـفترة لعـشرة أيام . وضربت ا
االصابـات فـريق القـوة اجلـوية بـقوة
خالل الـفــتـرة الـســابـقـة بــعـد إصـابـة
خـــمــــســـة العـــبـــ وهم كـل من عـــلي
حـصـني واحـمـد عـبـد الـرضـا واحـمد
عـبد االمـيـر وكرار نـبـيل والـنيـجـيري
ولـيــام. وقـال الالعب سـامـح سـعـيـد:
 أصــــابــــتي في الــــقــــدم الـــيــــســـرى
والتشخيص الـطبي أكد هناك رخاوة
فـيـهـا وبـحـاجة لـلـتـقـويـة بـتـدريـبات
خــاصــة لــذلك ســأبــتــعـد عـن الـلــعب
لعشرة أيام. وأضاف سعيد: سأغيب
عن مــبـاراة الــفــريق امــام الـســمـاوة
ـبـاراة التـي بعـدها ولـكـنني وكذلك ا
سـأعود بـعـد ذلك مع الـفـريق خلوض

مباريات الدوري احمللي.

نتخب جنم ا
العراقي أحمد
ياس يتألق في
الدوري السويدي
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جولة جديدة من
واجهات ا
يشهدها الدوري
متاز بكرة القدم ا

ـكن الــتـقـلــيل من شـان ــطـلــوبـة لـكـن ال ا
الــطالب  االكـثـر مــا يـظـهــرون  بـصـفـوف
باريات القوية واجلماهيرية متكاملة في ا
والن  لـقاء الـيوم تـمثـل االهمـية والـتحدي
تلكها لـلمدرب والالعب واالسمـاء التي 
الـتـي تـدرك ان الـعـودة لـلـمـنـافـسـات يـاتي
رور من بـوابة الشـرطة الصـعبة من عـبر ا
خـالل طريقة اللعـب وجهود الالعب الذي
يـعـلـمون اهـمـيـة الـنتـيـجـة وتاثـيـرهـا على
ـباريـات القـادمة  ومـوقف الطالب   في ا
ظـل مالحــقــة  اجلـنــوب واربــيل الــتـي قـد
ــوقع احلــالي وسط تـــلــزمــهم عــلى تـــرك ا
ـكـان الــوسط لـكن مـا تــطـلـعــات الـتـقــدم  
يـشـغل الـطالب وجـمـهـورهم  هـو اخلروج
مـن اوسع ابـواب مـلـعـب الـشـعب  في اهم
مــبـاريـات  الـفــريق في الـفـتــرة احلـالـيـة 
وايــقـاف حـالـة تـداعي الــنـتـائج  االخـيـرة
ـــلـــعـب الـــديـــوانـــيــة   عـــنـــدمـــا ســـقط 
وتــعـادلـهم  في اخـر مـواجـهه مع احلـدود
قــبل ان يـحـقق الــفـوز الـكـبــيـر عـلى اربـيل
لــكن  الـفـريق قـادر في الـعـودة خـصـوصـا
  فـي مـهــمــة الــيــوم الــتي يــدرك الالعــبـ
ـدرب  ــرجح ان يـقــدم ا اهــمـيــتــهـا ومن ا
ـؤثـرة عـبر طـريـقة الـلـعب التي عـنـاصره ا
من شـانـها ان تـخـدم  تطـلـعات الـنـتيـجة 
وجــمـهـورهم الـذي يـكـره اخلـسـارة  والنه
يـعلم اهمـية الفـوز الذي سيـغير من االمور
الـتي الزالت مـتبـايـنة  والن الـفوز سـيدفع
الـــطـالب في اخلـــروج مـــرفـــوع الـــراس  
وبــاحــتــرام  جـمــهــوره ويــعـزز دوره في 
ـا يـخـدم الدوري ـنـافـسـات الـقـادمـة  و ا
ايــضـا  وبـدون ذلك  سـتـتـقـلص حـظـوظه
ــنــافــســـيــة احلــرجــة  النه لم فـي فــتــرة ا
يـستـقر  وسيـكون الالعـب امام االخـتبار
احلـقـيـقي لـتـعـديل االمـور وعـكـس  جدارة
الـفريق احملتاج جدا الـنقاط  والفوز الذي
يـــوازي بـــقــيـــة نـــتــائـــجه االخـــيــرة  والن
ــثل هــذه الــلــقــاءات الــطـالب يــهــتــمــون 

ستوى تطلع لتقد ا وجـمهور الفريق  ا
االفــضـل في مــهــمــة التــبــدو ســهــلــة امــام
احلــفـــاظ عــلى ســجل الـــنــتــائج والــتــقــدم
خـطـوة  مـهـمـة حتـضى بـاهـتـمـام الـوسط
الـكـروي  رغم  ظروف الـفـريقـ اخملـتلـفة
وقع االول 55 عـندما يتواجـد الشرطة  با
نـقــطـة وهـو في افـضل  حـاالته ويـسـيـطـر
عــلـى االمــور بــشــكل كــبــيــر  بــفــضل اداء
ـستـمر مـن البـداية   وعطـائـهم ا الـالعبـ
ر والـتـقـدم من جولـة الخـرى في عـمل لم 
وسم االخـيرة والـبقاء بـه الفريـق  خالل ا
ـنافـسـات الـتي يتـحـكم بـها خـارج دائـرة ا
الـيوم بفضـل  حالة االنسـجام واالستقرار
درب الـتـي شكـلت والـعالقـة مـع االدارة وا
ر مـرتـكـزا لـلـفـريق الـذي يـقـدم نـفـسـه  و
بــاالمــور بــسالم حــيث الــســجل الــنـظــيف
والـلعب بطموحـات الفوز من دون التفريط
بـالـنـقطـة وتـعـزيز حـاصل االهـداف بـفضل
حــالــته هـجــومــيـة  وكــذلك الــدفـاعــيـة في
وضـع افتـقـر الـيه كـثـيـرا قـبل ان  يـسـتـمر
ـبـاريـات ـسـتـويــات   وحـسم ا بــتـقـد ا
الـتي تـظهـر مـختـلـفة  خـصـوصا الـشـرطة
عـنـدمـا يـريد لـكل  حتـقـيق اسـبقـيـة الـفوز
عـلـيه  بـعـدمـا  بـقي يـتـعـامل مـعه الـفريق
الــذي ســيــدخل لــقــاء الــيــوم وعـيــنه عــلى
اضـافة كـامل النـقاط في لـقاء مـهم  متوقع
ان يـحظى بـاهتمـام جمـاهيري كـبيـر جريا
عـلى الـعـادة والن الـلـقاء بـ قـطـبي الـكرة
الـعراقـية رغم تاخـر الطالب في الكـثير من
ــشـــاركــة  لـــكــنـه بــقي االسم تـــفــاصـــيل ا
ـــشــاركــة ــؤثــر رغـم ظــروف ا والـــفــريـق ا
ـعـروفـة النـصـاره  بعـد تـبـاين نـتـائجه  ا
قـبل التراجـع للموقـع الثامن الـذي سيكون
مـهــدد في حـال الـفـشل في عـبـور الـشـرطـة
النتيجة التي يخطط لها ثائر احمد ليكون
ــدرب االول  في حتـقـيق االنـتـصـار عـلى ا
هـمـة الـصعـبـة في ظل الـفوارق الـشـرطـة ا
ـتـصـدر لـلـنـتـيـجـة الـقـائــمـة الـتي تـرشح ا

والـــزوراء   والخـــراج لـــقـــاء األســـبـــوع 
طلوبة امـام حضور جماهيري  بـاحلالة ا

كبير متوقع ان يتواجد بوقت مبكر.
ويـتـطـلع الـشـرطـة اضـافـة الـفـوز  الـسابع
رور من صفوف الطالب بالنتيجة عشر وا
ـــدرب الـــتـي يـــكـــون قـــد حــــضـــر لـــهـــا  ا
الـبرازيلي عـبر  طريقـة اللعب  والـتشكيل
الـذي يضم مجموعة اسماء  اكثرها تلعب
لـلمـنتـخبـات الوطـنيـة وفي افضل حـاالتها
وفي حـالة معنوية  عالية  تمنحهم تقد
ـسـتوى   وتـسـعى لصـنع الـفارق  عـبر ا
افـضليـة الهجوم الـتي  يتمتع بـها الفريق
الذي سجل   44هـدفا وقادر على تعزيزها
فـي ظل ارتفـاع قـدرات الالعـبـ والسالح
ـهـنـد عـلي وعالء ـثل   الــقـوي  
عـبـد الـزهـرة وقوة خـط الوسط في
ــتــلك افــضـل دفـاع الــوقـت الـذي 
بـــ الـــكل تــلـــقى لالن  7اهـــداف 
وفـي احلـالــة الــفــنـيــة في الــتــمــريـر
والـــســـيــــطـــرة عـــلى الـــكـــرة  وخـــلق
هـمـة في   تـقد الـفـرص  مـا يـدعم ا
ــســتــوى واالداء واضــافــة  انــتــصــار ا
اخـر  في ظل  الـتفـوق الـواضح منه الى
ــتــصـــدر مــواصــلــة الـــطالب. ويــســعـى ا
ـهـمة من خالل ـا يـخدم ا اجنـازاته  
تــعـزيـزهـا عـبــر نـتـيـجــة لـقـاء الـيـوم 
بـاضـافـة كامل الـنـقـاط  عنـدمـا يدخل
بـاجلـاهزيـة وكـامل االستـعـداد بعـدما
ــاضي بــوابـة الــنـفط اجــتــاز الـدور ا
الــصـعـبـة  ولـدعم  فـرصـة  حتـقـيق
الـنـتـائج عـبـر جـهـود الالعـبـ الـتي
ردود بثـقة كـبيرة اسـتمـرت تقـدم ا
ــرشح حلــسم نـتــيـجــة الـيـوم وا
ـــشـــاركـــة  وفـق مـــعـــطـــيـــات ا
والــنــتــائج االخــيــرة واحلـرص
ـطـلـوب    االداء ا عــلى تـقــد
ــــا يـــعــــكس قــــدراته  والنه
يـشـعر بـالـثقـة العـالـية وحـالة
االنــســجــام والـيــات الــلـعب 
ويـرفع الكل في الـنادي شعار
واصلة االحـترام والسـعي  
الـــســيــر وحتــقـــيق  الــلــقب
الــذي بـات االكــثـر قــربـا مـنه
ويـــــحــــدد مالمــــحـه في ظل 
فـارق الـتسع نـقاط مع الـغر
اجلـــــويــــة و 16نـــــقــــطـــــة مع
الـبـطل  في وقت يـقدم الـفريق
كـل شيء في ظهـور مـؤثر حتت
انــظـــار جــمــهــوره الــذي يــهــتم
كـثـيـرا بـنـتـائج مـبـاريـات فـريـقه
خـــــــصــــــوصــــــا مـع اقــــــرانـه من
اجلماهيرية ما يحفزه للحضور 
ـؤازرة الـفـريق  والـتـطـلـع سـوية
ــثل االهــمــيـة  في لــلــفــوز الـذي 
تلكه مـهمة لم تـكن سهله رغم مـا 
الـفـريـق مفـارز  جـاهـزة قـادرة عـلى
ـسـتـوى والـنـتـيـجـة بـنـفس تـقـد ا
الـوقت  والعـمل على توسـيع الفارق
كـــونه من يـــســهـل مــهـــمــة الـــفــريق 
والـدفاع بـقوة عن الـنتـائج لالقتراب 
مـن حتـقـيق طـمـوحـات احلـصـول عـلى
الــلـقب.  ويـسـعى الـشـرطـة  حتـقـيق 
خـطـوة مهـمة  لـتعـزيـز سجل الـفريق
اخلــــالـي من اخلــــســــارة  واحــــكـــام
الـسيطرة على مسار االمور  واللعب
بــحـافــز  دعم الـصـدارة الــتي امـسك
بــهـا لـلـفــريق من فـتـرة طــويـلـة وهـو
ــطــلــوب عــبـر يــســيــر فـي االجتــاه ا
طـــريـــقــة الـــلــعـب الــتـي يــحـــددهــا 
نــيــبــوشــيــا   الــذي يــقــدم الـفــريق
بـافـضل حـال  وفي عالقـة جـيدة مع
الـالعبـ الـذين يلـعـبون مع بـعـضهم
مـن فتـرة  اسـتمـرت تـسـاعدهم  في
حتــــقـــيق  الــــنـــتـــائـج  بـــفـــضل
حتـــســ االداء كــمــا يــراهــا
ـــــــــراقـــــــــبـــــــــون ا
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تـتواصل الـيوم اخلمـيس مباريـات اجلولة
ـمتاز بكرة القدم 23 مـن مسابقة الدوري ا
عــنـدمــا تــقـام اربع مــبـاريــات ابـرزهــا بـ
ـلــعب الـشـعب عـنـد الــطالب والـشـرطـة  
ـتصدر الـساعـة اخلامـسة و 45د  حـيث ا
ـوقع الثامن  54 أي 29نـقطـة  وصاحب ا
نح االول  الـدخول الـفارق  25نـقـطة مـا 
بـثـقـة وتركـيـز  وأفـضلـيـة واضـحة في كل
شـيء  والنه يسير  بسـجل جيد ومتوازن
عـبــر الـنـتـائج  والـقـدرة والـسـيـطـرة عـلى
  مــبــاريـاته ويــذل كل مــا بـوسع الالعــبـ
لـتحقق الفـوز من اجل توسيع الفارق  مع

مـالحـــقــــيه الـــثـالثـــة االقـــرب
واقــرانه الـبـعـيـدين  ومن
بـينهـا الغر الطالب في
لــقــاء يــحـظـى بـاهــتــمـام
اجلـــــهـــــات االمـــــنـــــيـــــة
والـتنظـيميـة من تام
دخـــــول اجلــــمــــهــــور
بــانـسـيــابـيـة افـضل
مـن لـقــاء  الـشــرطـة

ــشـاكـل  الـتي الســبــاب كـثــيــرة   رغم  ا
الزمـت الفريق من عـدة مواسم لـكن لالمانة
كن انـه اليـوم في وضع مـنـاسب  وكـان 
ــوقع لــو ان يــحــقـق  االفــضل من حــيث ا
حـــافظ  تــوازنـه  في فــتـــرة قــدم فـــيــهــا 
ـهـمـة  قـبل ان تـتـوقـف وتـلزم ـبـاريـات ا ا
ــهـمـة الــتي تـشـكل يــحـيى عـلــوان بـتـرك ا
ـني حتـديــا حـقـيـقـيـا لـثـائـر احـمـد الـذي 
الـنفس   فـي تقـد افضل هـدية جلـمهور
الـطالب الذي يعيش حسرة  النتيجة على
أي مـن الفـرق اجلمـاهيـريـة لالن الن اللـقاء
الـسابق بـينـهمـا انتـهى بالـتعـادل السـلبي
لـكن ظروف الشـرطة تخـتلف اليـوم  كثيرا
عـن الـبــدايــة والن الــطالب فـي وضع غــيـر
مــسـتـقــر لـكن  بــامـكـانــهم االعـتــمـاد عـلى
ـعــروفـة فـي  صـنع الــفـارق  االســمــاء  ا
وعـبر اللـعب القوي والضـغط واالستحواذ
عــلى الـكـرة وايـقـاف  مــفـارز الـشـرطـة في
تــظـاهــرة  طالبـيــة مـســانـدة من جــمـهـور
اجلـوية والـزوراء واالمل في ان ينـجحوا 
فـي احلاق اخلـسارة االولى بـالـشرطـة لكن
ـــتـــصــدر مـن يـــقـــدر ان يــشـــوه ســـجـل  ا
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وقـع ما ويـضـيف فـريق احلـس  17فـي ا
قــبل االخـيـر  الــذي تـنـفس الــصـعـداء اثـر
فــوزه عــلى الـكــهــربـاء في ان يــعــززه عـلى
حـساب فريق مـيسان  اخلامس 35في ظل
ـكـانه الذي حـاجـة النـقـاط سعـيـا للـبـقاء 
يـحـتـاج الى دور كـبـيـر من الالعـبـ الذين
ـهــمــة الن الـضــيـوف يــدركــون صـعــوبــة ا
حـقـقـوا تعـادل بـطعـم الفـوز  مع اجلـوية 
والنـــهـم  االقـــوى واالفــضـل مـــنـــذ بـــدايــة
 ويـــامل  الـــبـــحـــري وضع حـــدا ـــوسـم ا
لــتــداعي الــنـتــائج اخملــيـبــة الــتي الــزمـته
الـتـراجع للـموقـع االخيـر  قبل ان تـتوارى
امــامه  مـشــكـلــة الـهـبــوط  االقـرب الــيـهـا
وتـرك الـبطـولـة  عنـدمـا يسـتـقبل اجملـتـهد

الــكــرخ  الــفـريـق اجلـاهــز  والــقــادر عـلى
صـــنـع الـــفـــارق  بـــعـــد الـــعـــودة لـــســـكـــة
االنتصارات  بالفوز على السماوة مؤخرا
ـــــــــرشح  لـــــــــزيــــــــادة مــــــــتـــــــــاعـب اهل ا
 ويـامل الصـنـاعـات الـذي  حقق الـبـصـرة
اكـثـر من نـتـيـجـة مـطـلـوبـة الـزهـور اجلـيـد
ـتـعـثـر في اجلـوالت امــام ضـيـفه اربـيل  ا
ـــطــالب بـــحل مـــشــكـــلــة االخـــيــرة وهـــو ا
الـــبــقــاء   من خالل حتـــســ الــنــتــائج 
ـغادرة مكانه السادس عـشر الغير مريح 
ا  وسـيكون حتت ضغط  واقع النتائج  
تـبــقى له من مـبـاريـات فـيـمـا  تـاثـر اربـيل
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ذكورة يوم غد وتـختتم مـباريات اجلولـة ا
اجلـمـعة عـنـدما تـقـام ثالث مبـاريـات حيث
ـلـعبه  لـدعم  نـتائج عـودة نـفط اجلـنوب 
االرض الـتـي تـقـدم فـيـهـا لـلـمـوقع الـتـاسع
واالمـل في الــــتـــقــــدم بــــعـــد افــــضــــلـــيــــته
ـديـنة الـواضـحـة  في مـباريـات الـبـصرة ا
الــتي سـيــزورهـا احلــدود  امـام مــهـمـة لم
تـكن سهله ومخاوف الـسقوط بعد تراجعه
لــلـمــوقع  الــثـالث عــشـر. ولــقـاء اخــر بـ
ـــنــتــشـي بــفــوزه عـــلى الــزوراء االمـــانــة ا
احلـافز الكـبير لعـبور بوابـة النفط  وهو 
مـا يخطط لها عصام حمد الذي اعاد هوية
  الـفـريق عـبـر عمل مـشـتـرك  مع الالعـب
الـذين يـولـون اهـميـة لـنـتـيجـة الـيـوم التي
يــسـعى الــضـيــوف  لـكــسـبــهـا لـتــعـويض
ـة الشـرطـة ويتـطـلع اجلويـة لـتجـديد هـز
  عنـدما يلعب فـوزه على السـماوة بهـدف
حتـت ضـغط جــمــهــوره  من اجل الــعـودة
لـلـنـتائج االيـجـابـية بـعـد  تـعادل الـعـمارة
بــطـعم اخلــسـارة الـتي يــامل جتـنــبـهـا من
خـالل اخـذ االمـور عــلى مـحــمل اجلـد  الن
ـهـة مـخـتـلـفة عـلـيه بـسـبب فـارق الـنـقاط ا
ني الـتـسع مع الغـر الـشرطـة في وقت 
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يـشتـد اجلـدل في هذه االونـة بـشأن الـدور الذي
بية الوطـنية العراقية واتهامها تؤديه اللجنة االو
بــالــفــســـاد وعــدم قــدرتــهــا عــلى الــوصــول الى
اهدافها من جهة عدم حتقيق اجناز حقيقي منذ
بـية الـتي جرت في رومـا عام دورة االلعـاب االو
عـنــدمـا فـاز الــربـاع الــبـصــري اخلـالـد ,1960
يداليـة البرونزية في الذكر عبـد الواحد عزيـز با
ـبيـة الوطـنية ـتحـاملـون على الـلجـنة االو وزنه. ا
ـكـتب الـعـراقـيـة ,يـصـبــون جـام غـضـبـهم عـلى ا
الـتـنـفـيـذي لـلـجـنة ,و ال يـشـيـرون الى اي احتاد
ـبـيـة ريـاضي مـنــضـوي حتت لـواء الــلـجـنــة االو
بالـسلب ,في تـغيـيب عـجيب الـوطنـيـة العـراقـية ,
للحقيقة .. الفساد منتشر في اجلسد الرياضي
ــكن لـوزارة الــشـبـاب والــريـاضـة وال كـله ,وال 
ـبـيـة الــوطـنـيـة الـعـراقــيـة وال لـلـجـنـة لـلــجـنـة االو
الشبـاب والرياضـة في مجلس الـنواب العراقي,
ـــر الــواقع الـــريــاضي الـــراهن نــتـــيــجــة ان تـــغــيّ
الفوضى العارمة التي تعيشها االندية التي تعد
مراكـز االنتـاج الريـاضيـة الرئـيسـة في البالد ..
سؤول) الرياضي ,ملف االندية ,النه لن يفتح (ا
يـــعــرف وعـــلى وجه الـــيـــقــ انـه أصل الــداء ..
االنـديــة الـريـاضــيـة ال تــنـتج أحــيـانـاَ ريــاضـيـ
ا تقدم لنا ب ومدرب غير كفؤين وحسب ,وا
فترة زمنية وأخرى ,اداري يفتقرون الى الكثير
ــؤهـالت الــعــلــمــيـة والــعــمــلــيــة فـي اجملـال من ا
الـرياضي ,والـذين يـشـكـلـون في خـطـوة الحـقة,
نواة االحتاد الرياضي في هذه الفعالية او تلك,
ــكــتب الــتــنـفــيــذي لـلــجــنـة ثم يـتــســلــقـون الى ا
بية  الوطـنية العراقيـة .. اداريون يستغلون االو
ـقـراطـيـة) عـبـر (االنـتـخـابـات) ويـفـرضـون (الـد
انفسهم على الواقع الرياضي ,على الضد من
ـســكـ الــذي يُـكــره عـلى رغـبــة الـريــاضي ا
القبول باالمر الواقع ,ويضطر الى االنخراط
في مناخ رياضي فاسد بكل معنى الفساد.
الرياضي الـوطني النظـيف يتطـلع الى انتهاء
االزمـــة االداريـــة الـــتي يـــعـــيـــشـــهــا الـــوسط
الـريـاضـي مـنـذ اسـابـيع عـديـدة ,وذلك بـتـقـد

ــصـلــحـة ــصـلــحــة الـريــاضـيــة الـعــلـيــا عـلى ا ا
ؤكد ليس في القاء اللوم كله اخلاصة .. احلل ا
ـبيـة  الوطـنية كـتب التـنفـيذي لـلجـنة االو عـلى ا
ا في ـنـتـظـر ,وا الـعـراقـية ,و ال في قـانـونـهـا ا
فـتح صـفـحـة جـديـدة تـتـولى كـتـابـتـهـا نـخـبـة من
ــتــمــرســة في االدارة الــكـــفــاءات الــريــاضــيـــة ا
والــتـدريب الــريــاضي .. صــفـحــة جــديـدة تــبـدأ
بــالـنـادي الــريـاضي ,وتــعـمل عــلى تــنـظــيـفه من
درب والرياضي غير الكفوئ .. االداري وا
كمـلة الثـانية تـبدا عمـلية الـتقو وفي اخلطـوة ا
لتـشـمل االحتادات الـرياضـية ,وتنـتـهي العـملـية
كن ـبـية .. وهـنـا ال  ـيـة في اللـجـنة االو الـتـقو
ـسـؤولـية اعـفـاء وزارة الشـبـاب والـريـاضة من ا
ـكـلـفـة بـها ,فـهي تـشـرف بـشـكل مـبـاشـر على ا
مراكز الشباب ,التي كانت و ال تـزال تنشط في
راكز تفتقر (اعداد) جيل بعد اخر ,ولكن هذه ا
الـى بــرامج عــمل عــلــمــيـة ,وهي مــنــذ اكــثـر من
عـقـدين ,ال تــنـتج ريـاضــيـ بـارزين كــمـا كـانت
تـفــعل ذلك قــبل اربـعــة عـقــود .. وكـانت مــراكـز
الـشـبــاب تـرفـد االنــديـة بـالـالعـبـ في مــخـتـلف
االلعاب الرياضية .. يجب ان
نــطــوي صــفــحـة اخلـالفـات
ونــــؤمن بـــان مــــســـؤولــــيـــة
الــــــنــــــهــــــوض بـــــــالــــــواقع
الــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــاضــي

مشـــــــــــــتركة.
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اكـد وزير الـشـبـاب والريـاضـة احـمد
ريــاض عـلى ضــرورة اكــمـال جــمـيع
مرفقات ملعب احلبيبية الدولي سعة
الف متـفرج في الـعاصـمة بـغداد 30
كالفنـادق ومرائب السـيارات وإكساء
الطـرق وذلك خالل اسـتقـبـاله رئيس
نادي وسـام اجملـد خـالـد رشك. وقال
ريـــاض في بـــيــان تـــلــقت (الـــزمــان)
نسـخة مـنه إن االحتـاد الدولي لـكرة
القـدم (فـيفـا) يطـالبـنـا بإكـمال جـميع
ـرفـقـات السـانـدة األخـرى لـلـمـلعب ا
فيما وعد بحل مشكلة استثمار نادي
وسام اجملد الذي أحيل في السنوات
السابقة. واوضح انه سيتم االسراع
بــتــرمــيم قــاعــة رقـم (٤) اخملــصــصـة
ــدارس ـــبــيـــة في مــجـــمع ا لــلـــبــارا
ـديـنـة الــشـبـابـيـة الــتـخـصـصـيــة بـا

وســيـكـون هــنـاك احـتــفـالـيــة جلـمـيع
نتـخبـات احلاصلـة على اإلجنازات ا
الريـاضيـة. من جـانب اخر اكـد وزير
الـشـبـاب والـريـاضـة الـدكـتـور احـمد
ريــــاض عـــلى تـــشـــكــــيل ثالث جلـــان
تابعـة وتشخيص االضرار هندسيـة 
في ملعب النجف الدولي وذلك خالل
استـقبـاله وفدا ريـاضيـا من محـافظة
الـــنـــجف االشـــرف. ونـــاقـش ريــاض
الــواقع الـريــاضي لـنــادي الـتــضـامن
الــريــاضي ومـا يــعــانــيه من مــشـاكل
مـــالـــيـــة فـــضال عـن جتـــديـــد اجــازة
تـأسـيس الـنـادي.  وفي شـأن ملـعب
النـجف الـدولي قال سـيـتم استـدعاء
ــنــفــذة لـــلــمــلــعب مــديــر الــشـــركــة ا
ومـطــالـبـته بــإجنـاز جـمــيع الـفـقـرات
الــتـي ســتــشــخص من قــبل الــلــجــان

الهندسية في الوزارة.
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ملعب احلبيبية يقترب من مراحل اإلجناز

مدرب الشرطة
نيبوشا الصربي
اجلنسية


