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صاحبة) قرر االحتاد أثناء حفل خـتام بطولة ملك تايلـند للسيباك تاكراو (تـنس كرة القدم وبقية الفعـاليات ا
نتـخبات العراق باللعبة و الدولي لتـنس كرة القدم وبعد أن أثنى على دعم وزير الـشباب والرياضة العراقي 
نحه درع بطولة ملك تايالند وذلك تثمينا له ولدوره االهتمـام بالقاعدة التي اعتمدت أعمار صغيرة جـداً أن 
واهب) منتخبات العراق في شق دى الذي يتبع لتطوير اللعبة ودعم الصغار (ا الكبـير في التخطيط البعيد ا
طريـقـهم نحـو مسـتقـبل زاهر لـلعـبة واسـتلم الـدرع بالـنيـابة عن مـعالي الـوزير احـمد ريـاض العـبيـدي السـيد
وسوي رئيس االحتاد العراقي لتنس كرة القدم والذي قدم هو اآلخر هدية تذكارية لالحتاد صفاء صاحب ا
نـتـخب احللم الـدولي باسم الـسـيد وزيـر الـشبـاب والـرياضـة.. ويـذكر أن مـشـاركة احتـاد اللـعـبة الـعـراقي 
ـنـتـخب لدورة األلـعـاب اآلسـيـوية ألعـمـار  12و  13 سـنـة كان مـثـار حـديث أوسـاط البـطـولـة حـيث يـعد هـذا ا

بياد بك .2022 القادمة وأو
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أبرمت إدارة نادي الديوانية  4تعاقدات
جديـدة مع جتديـد عقـود بعض الـالعب
وسم اجلديد. وقال نافسات ا ا  حتضيرً
مـــدرب الـــفـــريـق صـــادق ســـعـــدون في

تــصـريـحـات صـحـفـيـة إن إدارة الـنـادي
جنـــحت في ضم الـــربـــاعي عـــلي ســـعــد
ـن رعـد وكــنـان عــادل وعـلي وحــيـد. وأ
وأوضح أن إدارة الــديــوانـــيــة حــافــظت
عـلى أبـرز العـبي الـفـريق بتـجـديـد عـقود

فالح عبد الكر وحيدر ماجد واحلارس
سالم مــطـلب. وأشـار إلى أن الــديـوانـيـة
من الفـرق التي تمـتلك قاعـدة جماهـيرية
كـبـيرة مـنـوهًا "سـنـبذل قـصـارى جهـدنا
وسم ـيز في ا من أجل الظهـور بشكل 

ــــقــــبل". أبــــرمت إدارة نــــادي الــــقــــوة ا
اجلـويــة صـفـقــة جـديـدة بــالـتــعـاقـد مع
ريخ ـدينـة مهـاجم ا السـوداني بـكري ا
ـوسم وذلك لــدعم صـفــوف الـفــريق في ا
ساعد لفريق القوة درب ا قبل. وقال ا ا
اجلــويـــة لــؤي صـالح في تــصـــريــحــات
خـاصة لـ"": "اجلـهـاز الـفني أبـدى رغـبته
ريخ السوداني في التعـاقد مع مهـاجم ا
ـديـنـة و الـتـعـاقـد مـعه بـشـكل بـكـري ا
رسمي كـما وصلت بـطاقته الـدولية إلى
قـبـلة الـنـادي وسيـلـتـحق خالل األيـام ا

بالفريق". 
وأضاف في تصـريحاته: "اإلدارة وصلت
ــــراحل مــــتــــقــــدمــــة مـع مــــدافع غــــاني
لـاللــتــحـــاق بــالـــفــريق هـــذا األســبــوع".
وأوضح: "اجلـهاز الـفني اضـطـر لتـغيـير
قناعته ببعض احملترف نتيجة لقرارات
ـباريات ـسابـقات بعـدم تأجـيل ا جلـنة ا
ــنـتــخـب الـوطــني في حــال اســتــدعــاء ا
وبالتـالي بحثنـا عن العب مـحترف لن
يــلــعــبــوا ضــمن مــنــتــخــبــات بــلــدانــهم
لـتـعـويـض احملـلـي الـذيـن سـيـنـضـمون
للـمنتـخب". وأشار إلى أن القـوة اجلوية
رغم الـظـروف تــمـكن من اجــتـيـاز عــقـبـة
ـية في ذهاب دور الـ 32من بطولة السا
كـأس مـحـمد الـسـادس لألنـديـة األبـطال.
ــنــتـخب وأردف: "رغـم الـتــحــاق العـبي ا
الـوطــني بــوقت مـتــأخـر وعــدم الـتــحـاق
احملـتـرفـ تـمـكـنـا من حتـقـيق الـفوز في
ــبـاراة".  يــشـار إلى أن الـقــوة اجلـويـة ا
ـيـة تــمـكن من حتـقـيق الـفـوز عـلى الـسـا
بـنـتـيـجة  1-3 في مـبـاراة الـذهـاب ألتي

أقيمت في ملعب كربالء الدولي. جانب من تعاقد فريق الديوانية مع أحد الالعب
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سابقة متاز تدخل استعدادات أخيرة قبل إنطالق ا ≈œ«bF²Ý∫ فرق الدوري ا

األمـوال وصــعـوبـات اخـرى  لـكن عـلى
الـفـرق ان تـعـطي األســبـقـيـة لـتـمـشـيـة
مـبـاريات الـدوري في أجـواء  منـاسـبة
الن اهـم عــمــلــيــة عـــنــدنــا هــو إجنــاح
الـدوري  مــرتـكــز ومـسـتــقـبل الـلــعـبـة.
وأعــرب   العـب الــنــاصــريـــة الــســابق
حــــيــــدر  عــــايـــــد عن امــــلـه في تــــأتي
مــشــاركـة الــفـرق مــتـكــامـلــة وتـســاعـد
االحتـاد علـى تنـظـيم الدوري  بـالـشكل
األفـــــضل واقــــصـــــد هــــنــــا مـن حــــيث
االنـتـهـاء مــنه في وقت مـنــاسب وكـمـا
يـجـري عنـد االحتـادات احمللـيـة بعـدما
اسـتـمرار شـكـاوى الـفرق بـسـبب طول
فـــتــرة الـــدوري الـــذي عــسـى ان يــاتي
ـرة لـلـفـرق  والالعـب مـخـتـلـفـا هذه ا
والــتــطــلع الى   تــمــشــيــته  بــاالجتـاه
الصـحـيح   واألمل في ان تثـمر جـهود
ـــســـابــقـــات واألنـــديـــة عن تـــنــظـــيم ا
الـدوري بـشـكل أفـضل   واإلفـضاء الى
مـسـابقـة  مـختـلفـة كـما تـريـدها الـفرق
الـتـي  لـلـيـوم تـعـاني من واقع الـدوري
وما يـشـكـله من هم كـبـيـر عـلـيـهـا  لكن
علينا ان نعترف ان الـعملية  التقتصر
سـابـقات بل  من اجلـميع عـلى جلنـة ا

اللقب والعودة مرة اخرى  للمنافسات
درب اجلديد. عبر جهود الالعب وا
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ويـــقــــول رئـــيس فــــرع احتـــاد الـــكـــرة
واحلـكم الدولي الـسـابق سـامي ناجي
نـــأمل ان تـــتـــضــافـــر جـــهـــود الـــفــرق
ـسـابـقة والالعـبـ واجلـمـهور لـدعم ا
الـتي يـتـطـلع الـكل ان تـسـيـر بـاالجتاه
الــصـــحــيح من خالل تـــثــبــيت مــوعــد
ـبـاريـات وتـأجـيـلـهـا عـند االفـتـتـاح وا
الــضـــرورة  واحلــاجــة  لـــهــا  ولــو ان
سابقات  كانت واضحة عندما جلنة ا
اعـلـنت  عـدم وجود تـأجـيل أي مـباراة
اال خالل ايام الـفيـفا   وعـلى الفرق ان
ـســابـقـات  في هـذا اجلـانب تـسـاعـد ا
عـنـدمـا  تذهـب ن منـهـا وتـتـحجج  من
اجل تـأجــيل مـبــاريـاتـهــا  إضـافـة الى
امــور خــارج ادارة الــلــجــنــة وظــروف
العـب في الــعــاصـمــة الــتـي تـمــتــلك ا
شـاركـة لـكن عـلى الكل نـصف الـفـرق ا
العمل بجد مواصلة الدوري بعيدا عن
ــواسـم يــظــهــر كل  األشــيـــاء في كل ا
الـــدوري صـــعب حتت ضـــغـط الـــفــرق
ـشـاركات والـبنـى التـحتـيـة ونقص وا

ـستوى والكل تـوقع ان يـقدم الفـريق ا
والنتيجة وعبور بوابة الكويت.
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ومن بــــ أهم مــــشــــاركــــات الـــفــــريق
لـــلــمــوسم اجلــديـــد  بــطــولــة الــدوري
والـدفــاع عن الـلــقب في اول مــواجـهـة
سـتـكـون امـام فــريق احلـدود ويـتـطـلع
الى حـسـمـهـا في ظـل  وجـود الـفوارق
كن التعويل على ب الفريق ولو ال
ذلك بـعدمـا قدم احلـدود مـوسمـا مهـما
ـوقع الـتــاسع في أفـضل اســتـقـر فـي ا
مـتاز مـشاركـة مـنذ صـعوده لـلـدوري ا
طلوبة ويريد  البطل البدء بالنتيجة ا
سعـيا  للـدفاع عن اللـقب  في ظل فترة
االعـداد وانتـداب عدد مـن الالعبـ مر
ذكـــرهم  والن اخلـــروج بــالـــنـــتـــيـــجــة
ـزيــد  من الـقـوة ـطــلـوبــة سـتـمــنح ا ا
لـلـفــريق في الـعـودة مـن االول لـلـدفـاع
عن الـــلــقـب واالمل في حتـــقــيـــقه مــرة
اخرى  بـفضل وجود مـجموعـة العب
ـا األسـمـاء األفـضل  بـ مـعـروفـ ر
ــــتـــلك قــــاعـــدة فـــرق الــــدوري والنه 
جـمــاهـيـريــة  وقـدرات مـالــيـة واداريـة
وفـــنــيــة  كـــانت وراء احلــصـــول عــلى
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يـفـتــتح في  الـثــامن عـشـر مـن الـشـهـر
ــمــتــاز وسط اجلــاري دوري  الــكــرة ا
تـصـاعـد اسـتـعـدادات الـفـرق من خالل
ــــبـــاريــــات الـــتــــجـــريــــبـــيـــة اجـــراء ا
ـعــسـكــرات داخل وخـارج  الــعـراق وا
عـنـدمـا تـقـام مـبـاريـات اجلـولـة االولى
ـبـاريـات عـلـى امل ان جتـري جـمـيع  ا
بـشــكل مـتــواصل من دون تـوقـف كـمـا
سابـقات   فقط في ايام اعلنت جلـنة ا
الــفـيــفـا ومــشـاركــات االنــديـة من اجل
ــطـلــوبـة الــوصـول به الـى الـنــهـايــة ا
ــنـاسب  كــمــا تـريــد الــفـرق والــوقت ا
ـشـاركات الـتي اسـتـمـرت تـعـاني فـي ا
األخــيــرة بــســـبب طــول الـــفــتــرة ومــا
تــســـبب من اضـــرار  فــنـــيــة ومـــالــيــة
ونــفــسـيــة تــركت اثــارهـا عــلى الــفـرق
والالعـبـ ومن لـهم عالقـة بـهـمـا  لكن
مــهـم ان  تــعــلن الــلــجــنـة عــزمــهــا في
حتـديد مـوعد وانـتـهاء  الـدوري بوقت
ه عـلى أفـضل مـا يـرام مــعـلـوم وتـقـد
واالهم ان  تـــكــون قـــدراجـــعت االمــور
بـدقـة  قـبل  لـكي تـتـدارك ما حـصل في
ــسـابــقــات االخــيــرة   الـتـي وصـفت ا
مـلة  والـعشـوائيـة  ولو ان الدوري بـا
ثل حتد مشترك  للفرق واالحتاد في
العب بـالعاصـمة ومشاكل ظل نقص ا
ــالــيــة  ومـا حــصـل لـلــطالب الــفــرق ا

يناء والنجف.  وا
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ـعـنـيـة ومـهم جـدا ان تـبـدأ اجلــهـات ا
عـــلى مـــســــتـــوى االحتـــاد االســـيـــوي
واحملـــلـي وجلـــنــــة الــــتـــراخــــيص في
اخــضـاع االنــديــة لـقــوانــ وضـوابط
شـاركة والـدفاع عن حـقوق الـالعب ا
درب   وتـطبيق قـوان االحتراف وا
الــذي اليـريــد الــبـعض الــوصــول الـيه
ومـن اجل تـغـيـر االمــور نـحـو االجتـاه
ـعـمـول  به  في الـعـالم  من الـواقـعي ا
كن خالل البحث  عن منافـذ مختلفة 
لها ان تخرج بإدارات  األندية من دون
اسـتـثـنـاء عن عــمـلـهـا الـتـقـلـيـدي   في
تـلـبـيـة حـاجـة مـاسـة لـتـطـويـر األنـدية
الـتي اســتـمـرت تــؤدي  عـمال مـخــيـبـا
وسط انتخـابات مرتبـة   ومبيته  البل

مبايعة لإلدارات.
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ونــعــود  الســتــعــدادات الـفــرق  حــيث
الـشرطـة الذي افـتتح مـوسمه بـنتـيجة
مـخيبـة عنـدما عـاد بخسـارة ثقـيلة من
الكويت ببطولة محمد السادس بهدف
لـثالثــة  رغم انه يــضم عــدد كـبــيـر من
ـنتـخب احلالي وآخـرين سبق العبي ا
ـنافـسة لـهم   تمـثيـله واللـعب للـفرق ا
عــلى ألـقــاب الـبــطــوالت احملـلــيـة  ولم
يـعـكس الـفـريق مـسـتـواه بـعـدمـا حقق
الــلـــقب عــبـــر نــتـــائج جـــيــدة  ووضع
هــجـــومي كــان االفــضـل ومــعه هــداف
الـدوري الــذي فـشل في تـسـجـيل ركـلـة
جـزاء  كادت ان  تـغـير من األمـور امام
نـتـيـجـة الـلـقـاء القـادم في كـربالء وفي
اداء غيـر متوقع رغـم  األرقام  الكـبيرة
حيث النتائج وتسجيل األهداف وقوة
الــدفــاع انـــهى بــهــا  الــدوري األخــيــر

ومــــهم ان تـــــظــــهــــر قــــدرت
ــــســـابـــقـــات في  تـــقـــد ا

ـــبـــاريـــات كـــمـــا ا
يجب.
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ؤشرات السلـبية التي سجـلت على طريقة من ا
ـباريـات مـنتـخبـنا الـوطني في ادارة كـاتانـيتش 
مـنافـسـات بطـولة غـربي آسـيا لـكـرة القـدم التي
جرت مؤخـراً في مديـنة كربالء  ,انه لم يحرص
ـباراة عـلى تـوزيع جـهـد الالعـبـ عـلى دقـائق ا
والسـيــمـا فـي الـلــقـاء اخلــتـامي لــلـبــطـولــة امـام
منـتخب الـبحرين الـتي خسـرها بـهدف واحد ..
ولم يـقـبل مـعـظـم احملـللـ االعـذار الـتـي قـدمـها
كـاتــانـيــتش لـلــراي الـعــام الــريـاضي من خالل
ظهوره في اكـثر من وسيلـة اعالمية مرئـية منها
ان الالعــبــ كــانــوا مــجــهــدين وانه كــان ضــد
ـنـتـخب الـوطني فـي منـافـسـات بـطـولة اشـراك ا
غـرب آسيـا النه كـان يتـطـلع الى اعـداد من نوع
زدوجة لبطولتي ا اخر للمنتخب للتصفيات ا

اســيــا وكـاس الــعــالم .. واجتـهـت االمـور نــحـو
اقـالـة كــاتـانـيــتش بـعــد ان اتـفـقـت مـعـظم االراء
ـنـتـخب ـنـاسب  ـدرب ا الـفـنــيـة عـلى انه لـيس ا
الـعـراق الـوطـني .. وانـتـهت الـزوبـعـة بـالـتـجـديد
لـكــاتـانــيـتش .. و انــتـظــر اجلـمــهـور الــريـاضي
مـبــاراة فـريق نـادي الـشــرطـة امـام فـريق نـادي
الـكـويت في مـلعـب االخيـر ومـبـاراة فـريق نادي
ية الكويتي في القوة اجلوية امام خصـمه السا
مـلــعب كــربالء في بــطــولــة دوري انـديــة ابــطـال
الـعــرب (دورة مـحـمـد الــسـادس) عـلى احـر من
جـمــر لـيـروا ادارة فـنـيــة افـضل من قـبل مـدرب
فـريق نـادي الـشرطـة  الـصـربي الـيـكس الـيتش
ومدرب فـريق نادي الـقوة اجلـوية الـكابـ ايوب
ـبـاراتي فـريــقـهـمـا خـاصـة وان عـدداً اوديــشـو 
ــنــتــخب الــوطــني هم من كــبــيـراً مـن اعـضــاء ا
العـبي فـريـقي الـشرطـة والـقـوة اجلـويـة .. ولكن
الــذي حـــصل ان مــدرب الـــشــرطــة  الـــصــربي
الــيـكس الـيـتش ومـدرب الــقـوة اجلـويـة الـكـابـ
ايـوب اوديـشــو ارتـكـبـا ذات االخـطـاء الـتي وقع
فـيــهـا كـاتـانـيـتش .. مـدرب الـشـرطـة لم يـحـسن
تـوزيع اجلـهـد الـبدنـي لالعـبي فريـقه ودفـع ثمن
ذلك خسـارة غيـر منتـظرة قـوامها  3-1 هدف ..
ورغـم ان فـريـق نـادي الــقــوة اجلــويــة فــاز عـلى
ـية الكويتي   1 -3  اال ان مردوده خصمه السا
الــبـدني تـراجع وعــلى نـحــو واضح في الـشـوط
ية على الثاني من اللقاء وكان فريق نادي السا
وشك تسـجـيل هدف واحـد على اقل تـقديـر ولو
حـصل ذلـك لـتــعـقـد كــثـيــراً مـهــمـة فــريق نـادي
ـيـة الـكـويـتي .. وهـنا الـشـرطـة في مـلـعب الـسـا
اقـــول ( اذا) افـــتــــرضـــنـــا جـــدالً ان الالعـــبـــ
الـدولـيـ كـانـوا مـجـهـدين فـعالً لالسـبـاب الـتي
سـاقهـا ستـريشـكو كـاتانـيتش و الـيكس الـيتش
وايـوب اوديشـو فهل مـن الصـحيح ان يـسـتنـفد
الالعـــبـــون كل مـــخـــزونــهـم الــبـــدني فـي شــوط
ــدربــ احملــتــرفـ واحـد?.. كــيـف غـابـت عن ا
ـا ـبـاراة من شـوطـ و ر الـثالثـة حـقـيـقـة ان ا
اذا لم يعمل تمتد الى اكثـر من تسع دقيـقة و
ـدربـون الـثـالثـة عـلى تـوزيع اخملـزون الـلـيـاقي ا
ـبـاراة  ,خـاصـة وان هـذا اخلـيـار عـلى دقـائق ا
الفني كان متـاحاً للمدرب ..
تـــســاؤالت اثــيـــرت في غــيــر
مـــنــبـــر اعالمي .. ولـم يــجــد
احد اجابات وافية عليها الن
ــدربـــ كــانـــوا مــجـــهــدين ا

ذهنياً .
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رفض االحتــاد اآلسـيــوي لــكــرة الــقـدم
تعهدات وزير الشـباب والرياضة أحمد
الية رياض العبيدي بشأن حل األزمة ا
ـــشـــاكل االداريـــة لـــنـــادي الـــطـــلـــبـــة وا
اضي. الريـاضي قبل نـهايـة شهـر آب ا
وذكر مـصـدر في احتـاد الكـرة الـعراقي
في تـــــصــــريـح صــــحـــــفي ان االحتــــاد
اآلسـيـوي رفض رسـمـيـاً تـعـهـدات وزيـر
الريـاضة والـشبـاب بتـسديـد ديون نادي
الـطـلـبـة وأمـر االحتــاد الـعـراقي رسـمـيـا
ــعـايـيـر حـرفـيـا وعـدم بـتـطـبـيق شـروط ا
تـرخـيص اي نـادٍ لم يـسـدد مـسـتـحـقـات
العبيـه قبل يوم  31آب 2019 .  وب انه
ووفق ذلك فـانه الي حق لــنـادي الـطــلـبـة
ــســابـقــة الـدوري ــشــاركـة  قـانــونــيـا ا
ـقـبل 2020- 2019 . ـمـتـاز لـلــمـوسم ا ا
وكان االحتاد االسيوي لكرة القدم أبلغ
احتــاد الـكــرة الــعــراقي في  21من آب
اضي رفضه منح ثالث أندية عراقية ا
ــشـاركــة في مــسـابــقـات تـرخــيص ا
االحتـاد االســيـوي والــعـراقي وهي

ــيـنـاء الـطـلــبـة والــنـجف وا
بــــســــبب “الــــشــــكـــاوى
سـتـلـمة الكـثـيـرة جـدا ا
ــذكـورة ضـد األنــديـة ا
ـبالغ فيـما يـخص ا
ـــــالـــــيـــــة غـــــيــــر ا
ــــــــدفـــــــــوعــــــــة ا

وظفيهم.
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