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عـقد االحتـاد العـراقي لكـرة القـدم  اجتـماعاً فـي مقـره لبحـث تفـاصيل االجـتماع
االخـير ب رئـيسه عبـد اخلالق مسـعود مع النجـم الدولي السـابق عدنان درجال
في الـدوحة.  واجتمع مسعود مع درجال برعـاية رئيس االحتاد القطري حمد بن
خـليفة بن أحمد آل ثـاني في الدوحة  حيث تضاربت األنـباء حول ما تمخض عنه
ـقرر ان يـكون اجـتماع احتـاد الكـرة تمـهيديـاً الجتـماع االحتاد االجـتماع. ومن ا
مع درجـال في وقت الحق  بشـكل مغـلق بعـيدا عن وسـائا االعالم . وكـان رئيس
احتـاد الكـرة عـبـد اخلالق مـسـعود قـد اكـد في حـديث صحـفي بـانه لم يـبرم اي

اتفاق مع النجم الدولي السابق عدنان درجال بالدوحة.
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قرر وزيـر الـشبـاب والـرياضـة احـمد
ــصـــاريف ســفــر ريـــاض الــتــكـــفل 
ـنـتخب الـوطـني لـكرة الـقدم مدرب ا
سـريـشـتكـو كـاتـانـيـتش الى كـرواتـيا
والسويد من اجل مراقبة العب جدد
تمـهـيداً لـضـمهم الى اسـود الـرافدين
ـتـحـدث ـقـبـلـة. وقـال ا خالل فـارتـة ا

الــرسـمي بــاسم الــوزارة مـوفق عــبـد
الـــوهـــاب في تـــصـــريح صـــحـــفي إن
كاتـانيـتش كان يـرغب في السـفر الى
عـــدد من الـــدول االوروبـــيـــة من اجل
مــراقــبــة العــبــ جــدد لـضــمــهم الى
ـنـتـخب الـوطـني. واوضح أن وزيـر ا
الــشــبــاب والـريــاضــة احــمــد ريـاض
ــصـاريف سـفـر وافق عـلى الــتـكـفل 

راقبة الالعب جيلوان حمد درب  ا
وريوان االم وياسـر قاسم يذكر ان
الالعـــبــ الـــثالثـــة يـــنـــشــطـــون في

الدوري السويدي والكرواتي.
عــلى صـعــيـد آخـر أكــد عـضــو جلـنـة
ـانــيـة ديـار شــبـاب والـريــاضـة الــبـر
بــرواري ان الـلــجــنـة ســتــسـتــضـيف
الـيـوم رؤسـاء االحتـادات الـريـاضـية

ــنــاقــشــتـهـم حـول الـعــراقــيــة كــافــة 
ـوازنـة تــخـصــيـصــات االحتـادات بــا
قبل وبرامج عمل كل احتاد بالعام ا
مـــشـــيـــرا الى ان هـــذه اخلــطـــوة هي
االولى من نـوعـهـا. وقـال بـرواري في
حـــــديث صـــــحــــفـي إن "الـــــلــــجـــــنــــة
ســـتــســـتـــضــيف رؤســـاء االحتــادات
الريـاضيـة الـعراقـية كـافة الـيوم في
مجلس النواب بغيـة مناقستهم حول
ـوازنـة مـســتـحــقـات االحتــادات في ا
ــنــاقــشــة االحتـــاديــة" مــبــيــنـــا ان "ا
سـتتـضـمن الـبرنـامج لـكل احتـاد يتم
ه عـلـى شـكل تـقـاريـر ثم نـعـمل تـقـد
بـعــدهـا عــلى وضع مـلـف لـكل احتـاد
بغـية الـعمل عـلى متـابعـة النـشاطات
ـشــاكل لـكل مــنـهــا عـلى واالجنــاز وا
حدة". وأضـاف بـرواري أن "هذه هي
ــرة االولى الــتي نــعــمل بــهــا داخل ا
مــجـلس الـنــواب لـلــتـركـيــز عـلى دعم
االحتــادات الــريـاضــيــة ووضع الــيـة
تـابعة مـشاكـلهم ونشـاطاتـهم بشكل
تفـصـيلي" الفـتـا الى ان "جهـودنا لن
تــؤثــر عـــلى اســتــقاللــيــة االحتــادات
بــــشـــــكـل كــــامـل والــــتـي هي ضـــــمن
اولــويـــات واســاســيــات عــمــلــنــا كي
تـسـتـطـيع الـقيـام بـواجـبـاتـهـا بـشكل
واضـح". واكـــد بـــرواري "ســــنـــعـــمل
ـوازنة عـلى تـقد خالل مـناقـشـات ا
طـــلـب لــــزيــــادة حــــصــــة االحتـــادات
ـــوازنـــة خــاصـــة انـــنـــا نـــطـــالب بـــا
الـريـاضـ بـتـحـقـيق اجنـازات وهـذا
يـسـتـوجب دعـم مـادي ومـعـنـوي لـهم
للـنهوض بـقوة بـالرياضـة العـراقية"
مـشـددا عـلى ان "االهـتـمـام بـالـشـباب
ضــعــيف جــدا بــالـــفــتــرة الــســابــقــة
وسـنـعـمل عـلى تـوفـيـر الدعـم الكـامل
لـهم للـنـهـوض بالـكـفـاءات الريـاضـية
ـهارات الـتي نـسـتـطيع تـطـويـرها وا

يا وقاريا". للمنافسة عا
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اضي عـاشت األندية الريـاضة فترة هوايـة طويلة منـذ تأسيسـها مطلع ثالثيـنات القرن ا
وبإمـكانات مـالية مـتواضعـة لكنـها امتـلكت اإلرادة واإلخالص لـرياضتـها ووطنـها حيث
شاركة دون مقابل بل ان الكثير واصل العشرات من جنـوم الرياضة وابطالها اللعب وا
كـان يـقتـطع من لـقمـة عيـشه بـعض الدراهم مـن اجل ان يسـدد بدل االشـتـراك الشـهري
الذي يـدفـعه لـناديـه من اجل مواصـلـة نـشاطه الـريـاضي إضـافة لـبـعض الـدنانـيـر التي
ـعــارف او الـداخـلــيـة وأخــيـرا الـشــبـاب كـدفــعـات لـهــذه األنـديـة كـانـت تـقـدمــهـا وزارة ا

(الكادحة).
وخالل تـلك األيــام الـصـعــبـة كـانت اإلرادة واالنــدفـاع والـرغــبـة هي الـدوافـع األسـاسـيـة
يدالية سيرة األنديـة والعمل الرياضي الـذي حقق لنا بعـض اإلجنازات وفي مقدمتـها ا
بـيـاد رومـا عام 1960 بـيـة الـتي خطـفـهـا الربـاع الـراحل عـبـد الواحـد عـزيـز في أو األو

وظلت يتيمة حتى هذه الساعة.
الـيـوم تـغـيـر احلـال وبـدأت الـريـاضـة تـأخـذ حـيـزاً اكـبـر وتـوسـعت نـشـاطـاتـهـا وتـطـورت
مـنـشآتـهـا ومالعبـهـا وحتـولت األنديـة الى مـؤسـسات كـبـيرة تـمـتلـك نشـاطـات وفعـالـيات
متـنوعة وصـارت مكانـا جتتمع فـيه العوائـل ومجاال لـلتعـارف وبناء الـعالقات اإلنسـانية
بل انها حتولت الى مؤسـسات اقتصاديـة رائدة تمارس نشاطـات وفعاليات مـتنوعة تبدأ
ـنـطـقة لـلـسعي من اجل بالـريـاضـة والثـقـافة والـفن االمـر الذي دفـع األنديـة في بـلدان ا
حتـويل الــكـثـيـر من انـديـتـهـا الى شـركــات اسـتـثـمـاريـة بـرؤوس أمـوال كـبـيـرة مع وجـود
مجالس الدارتـها وقـيادة نشـاطاتـها فلم يـعد مـوقع رئيس الـنادي تشـريفـيا او للـوجاهة
اضي واالسـتـفادة من مـوقـعه مـثلـمـا كان احلـال أيـام خمـسـيـنيـات وسـتيـنـيات الـقـرن ا
ا ضـيع عـلى انديـتـنا فـرصا والـذي استـمـر تأثـيره فـي العـراق حتـى الوقت احلـاضـر 

للتقدم والرقي.
فرئاسة األندية لم تـعد قضية تشريفية بل صارت قضية اقتصادية واستثمارية يستطيع
الـنـادي من خالل مـجـلس ادارته وكـفـاءة رئـيـسه ان يـحـقق أربـاحـا طـائـلـة أمـواال كـبـيرة
ـؤسسة النـادي وينتـقل به الى واقع جديد وجتربـة جديدة تخـدم الرياضة وتـرتقي بها
نـطقة ـية وهـذا هو الـيوم الـشكل الـغالب النـدية اجلـوار وا وتـنطـلق من احمللـية الى الـعا
والـقـارة امـا نـحن فـالكـثـيـر يـسـعى من اجل الـبـقـاء عـلى ذات تـقـالـيـد االمس واالكـتـفاء
سؤول لـلتوجه بـقيادة األنديـة العراقيـة واالستفادة من بـبعض الشخـصيات من كبـار ا
أسـمائـهم ومواقـعهم دون فـعلـهم ودورهم وتأثـيرهم بـاالستـثمـار والعـقلـية الـتجاريـة على
ؤسـسة الـرياضـيـة (النـادي) لتـحقـيق الـفوائـد واالرباح الـتي سـتعـكس ايجـاباً حتـريك ا

تنوعة وبالتالي عموم الرياضة العراقية. على النادي واأللعاب ا
احبتي العامل في قيادة األندية الرياضية

اعزائي أعضاء الهيئات العامة لالندية الرياضية
ــيـــدان الــريــاضي انــتم مـــطــالــبــون بـــإدارات نــاجــحـــة وقــادة فــاعـــلــ ومــؤثـــرين في ا
واالقتـصادي- االستـثمـاري وليس فـقط اشكـال اعتـباريـة فال مكـان لرئـاسة شـرفية بل
نريـد رئاسـة فـاعلـة ومـؤثرة وقـادرة عـلى النـهوض بـاالنـدية من اجل
مصلحـة الرياضة بشكل عام. وهذا ال يـتحقق اال بإعادة النظر
بقانون األنـدية الرياضية وتقسـيمها الى اندية هواة تساهم
بالرياضة الـشعبية واجلـماهيرية وانـدية للمحـترف تكون
مهمتـها االرتقاء بـرياضة اإلجناز الـعالي وتكون قـياداتها
احـترافيـة ومتخصـصة وال مكـان فيها لـلجهـلة ومحدودي
اإلمكانيـات وهذا ما تعانيه انديتنا اليوم والتي تسببت في

تراجع الرياضة وفشلها.. ولنا عودة.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22.  Issue 6455 Monday 16/9/2019 الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6455 اإلثن 17 من محرم  1441 هـ 16 من ايلول (سبتمبر) 2019 م

يــطـــمح له الــفـــريق في االســـتــفــادة من
عـاملي األرض واجلـمهـور  وجنح بلـدية
الـبصـرة من حتقـيق النتـيجـة االيجـابية
بــالــفـــوز عــلى شــبــاب الـــعــراق بــهــدف
ـعـقل   وفوز أي لـيـواجه بـعدهـا فـريق ا
منهما سيمنح   البصرة خوض لقاء مع
ـيـنـاء ـمـتـازة مع وجـود ا احـد الـفــرق ا
واجلـنوب  وتـغلب بـعقـوبة  عـلى مديـنة
الـشـهـداء بــهـدف ويـأمل في عـبـور بـابل
الـــــدور احلــــــاسـم وفي ان يــــــبـــــقـى في
مـنافـسات  البـطولـة للـدور القادم  األهم
ــــفـــاجـــآت وسط تــــوقـــعــــات حـــدوث  ا
ـنـتـظـر ان حتقـقـهـا بـعض فـرق  الدور ا
الـتاهـيـلي التي اغـلبـهـا من فرق الـدرجة
ـنـافـسات الـثـانـية مـا سـيـزيد مـن حدة ا
في هـذه البطولة الـتي  تشهد دوما على
مــخــتــلف مـــســتــويــات فــرق في عــمــوم
الـبـلدان مـا يـجـعهـا عـنـد اهتـمـام خاص
والن كل  بـطـولــة وشـهـدت نـتـيـجـة غـيـر
مـتــوقـعـة وهـو مــا نـامـله فـي  مـبـاريـات
الـدور  32ولــو كـان عـلى فــريق الـدرجـة
االولى ان تـشارك في الـبطـولة فـي بداية
مـهـمة لـلـمـوسم  عنـدمـا تـعود من خالله
لـــلـــمـــوسم اجلــــديـــد والبـــد ان نـــحـــيي
بــاحـتــرام وتــقـديــر الــفـرق الــتي لــعـبت
مـبـاريات الـدور الـتاهـيـلي وخرجت رغم
ظـروفهـا الصـعبـة  لـكنـها فـضلت الـلعب
ـــشــــاركــــة  أفــــضل  حــــتى مـن فـــرق وا
مـؤسساتية  كانت قد شاركت  في الدور
ـمتازة األخـير   لكن الـتاهـيلي للـدرجة ا
األهم ان تــســيــر بـــطــولــة ألــكــاس كــمــا
ـســابــقـات في ان خــطـطت لــهــا جلـنــة ا
ـوسـم بـهـا وان تــشـارك أنـديـة تـفــتـتح ا
وفـرق مغمورة وهو األهم   على ان يقام
الـدور الـثـاني يـوم غـد الـثالثـاء  بـإقـامة
12مــبــاريــات يـتــرشح مـن خاللــهـا  12
فـــريق  لـــلـــدور   32لـــلـــعـب الى جـــانب
ــمـتـازة وسط طـمـوحـات الـفـوز الـفـرق ا
عــلــيــهــا وهـــو كل مــا تــتـــمــنــاه الــفــرق

الصغيرة متعة بطوالت ألكاس.

حـــسم لـــقـــاءه مع  شـــهـــريـــان من خالل
ركالت اجلـزاء  بـخـمـسـة أهـداف ألربـعـة
ــواجــهـة الــتــاجي غـدا لـيــعــبـر  بــثــقـة 
وتــغـلب الــعــلم  عــلى نــظــيـره  الــنــصـر
والـسـالم بـفـارق الـركـالت الـتـرجــيـحـيـة
بـخــمـســة أهـداف ألربــعـة لــيـسـتــمـر في
ـنـافـســات وسـيالعب  الـنـجـمـة  الـدور ا
الـقادم  وحسم فريق النجمة مباراته مع
 اخملـضرم الـكوت بـالـفوز عـليه بـخمـسة
اهـداف الربـعة. ولم يـسـتفـد فـريق سوق
الــشـــيـــوخ من ظــروف مـــبــاراتـه  حــيث
عـامـلي األرض واجلمـهـور عـندمـا خـسر
ـثل ذي قار من اجملـر بهـدف  ليـضيف 
األخـر بلديـة الناصـرية  كمـا حسم فريق
تـازه  مــبـاراته مـع احلـسـيــنـيــة  بـفـارق
ركالت اجلــزاء الـتـرجــيـحــيـة  بـخــمـسـة
أهــداف الربــعــة  لــتــتــاح إمــامه فــرصــة
مــواجـهــة فــريق بـلــد عــلى امل حتــقـيق
ـطلوبة واالنـتقال للدور األهم الـنتيجة ا
وعـنـدهــا قـد تـتـاح له مـواجـهـة احـد 32
ـمـتازة  وتـغـلب فـريق بـسـمـاية الـفـرق ا
عــلى  احلــمـزة بــثالثــة أهـداف لــهــدفـ
لـيـواجه الــصـوفـيـة في لـقـاء مـهم الـدور

القادم. 
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وتــمــكن الــصــوفـــيــة من الــتــفــوق عــلى
جـلوالء بثالثـة أهداف لهدفـ  وسيكون
امـام فرصة االنـتقال للـدور األهم  عندما
يـحل ضـيـفا عـلى بـسـمـاية  الـذي يـظـهر
اوفــر حـظـا في حــسم األمـور   من خالل
ـبـاراة  وحـقق الدور الـنـتـيـجة ظـروف ا
ـطـلــوبـة بـتـغـلـبـه عـلى  جـنـوب بـغـداد ا
بـهـدفــ لـواحـد لـيـكــون عـلى مـوعـد في
مـواجهـة الطـوز في ملـعب األخر. وحقق
ــذكـور بــابل أعـلـى نـتــيــجـة في الــدور ا
بـتـغـلـبه عـلى الـروضـتـ بـسـتـة أهداف
دون رد  لــيـواجه بـهــده بـعــقـوبـة  حتت
أنـظار جـمهـوره ويرى بـابل الفـرصة في
حــسم الـلــقـاء الــتـالـي ومن ثم االنـتــقـال
متاز الشيء الذي ـواجهة احد الفـرق ا

لـبـطولـة ألـكاس الـتي  شـهدت إقـامة 23
مـــبـــاراة بـــ فــــرق الـــدرجـــتـــ االولى
وسم  الـكروي والـثانـيـة استـهل فيـهـا ا
اجلـديـد عـلى ان تـقـام مـبـاريـات احلـسم
الــدور نــفــسـه يــوم  غــد الــثالثــاء الــذي
يـشـهدا قـامة  12مـبـاراة حاسـمـة جتري
ـغـلـوب واحلـسم سـيـكـون من بـخـروج ا
خالل ركالت اجلــــزاء الــــتـــرجــــيـــحــــيـــة
واالهم هــــنــــا في ان  تــــســــيــــر األمــــور
طلوب  من سـابقات بالـشكل ا بـجميع ا
اجل حتـــقـــيق مـــوسم نـــاجح من حـــيث
الـتنظيـم والوقت  وكما تـريد الفريق من
مـــخـــتـــلف الـــدرجــــات.  حـــيث انـــتـــهت
ـباريـات  عن  فوز  ديـالى على  هـبهب ا
بـــأربـــعـــة أهـــداف دون رد فـــيـــمـــا جنح
ـوسم بـفـوز  مهم ـوصل في افـتـتاح  ا ا
عــلى الــشــبــاب بــهــدفـ لــواحــد وجنح
الـكــاظــمـيــة  بــكـســر نــتـيــجــة الـتــعـادل
الـســلـبـيــة بـالـفــوز عـلى  بـلــدي  بـفـارق
ركالت اجلــزاء الـتــرجـيــحــيـة بــخـمــسـة
أهــداف ألربــعـة  الــكــوفــة الــدور الــقـادم
وجنح فــريق بــلــد بـالــفــوز عــلى حــيــفـا
بـهـدف  ونـتـيـجة مـهـمـة مـنـحـته الـتـقدم
ــواجـهــة  تـازه عـلى امل لـلــدور الـقـادم 
الـتأهل للدور األهم  32طـموحـات الفرق
ال 12الـــتي ســــتـــخـــوض مــــواجـــهـــات
الـثالثـاء  ونحت ركالت اجلـزاء  التـفوق
لـلــتـاجي عــلى  عـانــة  بـخـمــسـة أهـداف
طلـوب  على أمل  تكرار الربـعة محقـقا ا
الـنــتــيــجــة االيــجــابـيــة عــنــد مــواجــهـة
ـرور في قهر الـتجارة الـصادق  وجنح ا
بـثالثية نظيفة  منحته مواصلة  خوض
الــلـقــاء الــثــاني امــام فــريق بــني ســعـد
وحـقق الـطوز فـوزا صعـبـا على جـيرانه
احلــــويــــجـــــة  بــــفـــــارق ركالت اجلــــزاء
الـتـرجـيـحــيـة بـالـتـغـلب عــلـيه بـخـمـسـة
أهــداف الربـــعــة  وجنح فــريـق احلــكــيم
بـالـتـفـوق عـلى الـصـحـة بـهـدفـ لـواحد
لـيـنتـقل لـلدور  الـتـالي  عنـدمـا يسـتـقبل
ــــوصل  وجنح فــــريـق الـــصــــادق  من ا

وقع الـثالث وقـبلـها   احلـصول عـلى  ا
في الـــدوري  قــبل ان يـــشـــهــد  تـــرتــيب
أوراقه بــانــتـداب عــدد من الالعــبــ مـا
جـعلـه ان يظـهر مـنـافسـا  قويـا وكاد ان
يــكــسب الــلــقب اخلــامس  رغـم تــفـاوت
باراة  التي كان مستوياته خالل وقت ا
درب ان يبقي على عباس لألخير على ا
لالسـتـفـادة منـه في ركالت اجلزاء والته
العب مـؤثر  شـغل دفاعـات الشـرطة قبل
ان يــتـرك خــروجه فــراغـا واضــحــا لـكن
األمـور تـعود لـلـمـدرب الذي قـدم الـفريق
ــكن االطـــمــئـــنــان عـــلــيه رغم بــحـــال 
افـتقاده الحـد ابرز عناصـره حس علي
لـكـنه كـسب العـبـا مـهم حـيث فـهـد الذي
شـغل مـكـان جالل حـسن وقـدم مـا عـلـيه
عـنـدمـا انـقـذ مـرمـاه  من اكـثـر من هـدف
مـحــقق وفي كل األحــوال يـعــد مـكــسـبـا
لـلفريق الـذي تفاوتت مـستويـات العبيه
 الـتي تــركت اكـثـر من ثـغـرة في الـدفـاع
الـذي كـاد الـتـسـبب في خـسـارة الـفـريق
لـو استـغل العـبو الـشرطـة تلك األخـطاء
ــكن الــتـــقــلــيل من لــكن مـع كل االداءال
وسم وشاهدنا شان الزوراء مع بداية ا
ـنــافـسـة والـصـراع فـريـقــا قـادرا عـلى ا
عـــلى لـــقب الـــدوري والــدفـــاع عن لـــقب
ألـكاس  ومنـتظر ان نـشاهد فـريق القوة
ـــــاثـل في ظل اجلـــــويـــــة  بـــــشـــــكل   
االنـتقاالت والتـحضير وبـعد الفوز على
يـة  إضـافة الى حتـضـيرات بـقـية الـسـا
الـفرق التي استعانت بعدد من الالعب
احملـل عبـر تنـقالت الالعب مـا يتوقع
ان تـشـهـد مـنـافـسـات الـدوري مـبـاريـات
رأة ـهم  الن الـدوري هـو ا قـويـة وهـو ا
ـــســتــوى الـــلــعب وكـــلــمــا الــعــاكـــســة 
ــســتــويــات كــلــمـا خــدمت تــصــاعـدت ا
ـــدرب ـــنــــتــــخب ومــــهم ان يــــتـــابـع ا ا
كـاتـانــيـتش مـبـاريـات الـدوري  من اجل
ـنــتـخب بالعـبـ قـادرين عـلى تـعـزيـز ا

نتخب.  ارتداء  ثوب ا
أسـفرت مـباريـات الدور الـتاهـيلي األول

جـاسـم الـذي ظـهـر بــأفـضل حـال وشـكل
خـطـورة عـلى مـرمى الـزوراء ومـرر اكـثر

من   كرة لزمالئه لم تستغل كما يجب.
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ومع بـدايـة الشـوط الثـاني ظهـر الزوراء
بـشكل مغـاير وتمـكن عالء عباس من هز
شـبـاك الـشـرطـة من كـرة راسـيـة جـمـيـلة
حـقق التقدم لفريقه  والسيطرة النسبية
 عـلى اللـقاء الـذي عاد له الـشرطـة  وبدا
بــالــضــغط  عـــلى الــزوراء   مــا تــســبب
بــارتـكــاب دفـاعــاته  أخــطـاء اثــرت عـلى
مـسار الـلعـب  قبل ان تـثمـر عن تسـجيل
هــدف الــتــعــادل الاحــد أفــضل عــنــاصـر
الـشــرطـة والــلـقــاء  الـذي مـرر كــرة عـلى
ـ فـهدد  60مـدركـا الــتـعـادل لـفـريـقه
الـذي حـاول مـضـاعـفة الـنـتـيـجـة بـعـدما
عنـوية لالعبـ عندما ارتـفعت احلالـة ا
سـدد  موبـكو كرة قـوية ردتـها الـعارضة
قـبل ان يــتالعب كـرار بـدفـاعـات الـزوراء
ومـرر كـرة  جــمـيـلــة أبـعـدهـا بــصـعـوبـة
الـفــهـد وكــاد الـبـديل شــيـركــو ان يـنـهي
األمــور لــلـــشــرطــة  وهــو فـي مــواجــهــة
احلـارس  لكـنه لم يتعـامل مع الكـرة كما
ـبـاراة يـنــبـغي  لـيــفـوت فـرصـة حــسم ا
عـلـى نـفـسـه  وعـلى الــفـريق بــعـد عـودة
كــــادت ان تـــكــــون أفــــضل لــــو جنح في
الـتـهـديف  والـلـقـاء الـذي لـعـبه الـشـرطة
بــحــالــة جـــيــدة وســجل بـــدايــة مــهــمــة
ـسـتـوى لـلـمـوسم اجلـديـد عـنـدمـا قـدم ا
عـبر تفاهم عـناصره التي  ظـهرت بحالة
ـؤثرة مـنـسـجـمـة  مع وجـود األسـمـاء  ا
الــتـي ســاهـــمت في بـــنـــاء الــهـــجـــمــات
والـدفاع بـشكل ايجـابي. ومهم ان يـظهر
بــطل الــدوري بـالــشــكل الــذي تـابــعــنـاه
وكــان ان يــحــسم األمــور قــبل الــلــجــوء
لـركالت اجلــزاء  مع انه اسـتـحق الـلـقب
األول لــلــســوبــر عــبــر عــطــاء الالعــبــ
ـدرب الـذي قـدم الـفـريق وطـريـقـة لـعب ا
ـوسم األخير بـحالـة مغايـرة تمـاما عن ا
وشيء جـيد ان  يقدم الشرطة نفسه  من
حــيـث األداء اجلــيـــد  والــتـــفـــوق اغــلب
وسم بإحراز اول لقب الوقت ويستهل ا
لـلسوبـر   الذي يأتي في أفضل وقت في
وسـم بأداء ونـتيـجة  مـهمـت افـتتـاح ا
والــتــحـضــيــر لــلــدوري عــنــد مــواجــهـة
احلــدود األربـــعــاء ومـن ثم االســتـــعــداد
ــقــبل وفي وضع ــوسم ا ــنــافــســات  ا
اكـــد فــــيه  حــــضـــوره اجلــــيـــد  وفي ان
ـســتـوى الــذي نـال ـوسم بــا يــسـتــهل ا
ــتـابــعــ ومــنــحـته ـراقــبــ وا رضــا ا
ـزيـد مـن الـقـوة الى مـا قـبل الـنـتــيـجـة ا
أســبــوع عــنــدمــا يـــضــيف الــكــويت في
كــربالء فـي بــطــولــة مـــحــمــد الــســادس
لألنــديـة الـعــربـيــة  في الـثــار خلـسـارته
بـثالثــة أهـداف لـواحـد  والــعـودة بـقـوة
لـلـدفاع عـن لقب الـدوري وسط سـعادة
األنـصار  والفرحة الثـانية بلقب اخر
في غـضـون  اقل من ثالثة أشـهر في
حتــول لــلـفــريق الــذي  حــقق بــدايـة
نـاجـحـة بـانـتـظـار مـشـاركـات مـهـمة
وصــعـــبــة حــيـث الــدوري والــكــأس
احملــلـــيــ وبــطـــولــة  دوري اســيــا
ـكن ان يـكون له وكـاس األنـديـة  و
ـتــلـكه من ـا  شـان فـي جـمـيــعـهــا 
عــنـاصــر  مــعــروفـة قــدمت نــفــســهـا
والـفريق بـالشكل الـذي ريح األنصار.
من جــــانـــــبه ظــــهـــــر فــــريق الــــزوراء
ـستوى مقـبول رغم  اخلروج اخمليب
جــدا  من بـــطــولـــة األنــديـــة الــعـــربــيــة

بــاراة  عــنــدمــا عــكس العــبــو الــشــرطـة
قــدراتـــهـم وقــوتـــهم  واســـتـــعــداداتـــهم
ــقــرر ان  يــفــتــتح األربــعــاء لــلــدوري  ا
ـقــبل  ولـلـدفــاع عن الـلـقب ن من خالل ا
ــدرب اجلـــديــد مــجـــمـــوعــة العـــبـــ وا
الـكرواتي  بـعدما حـقق الالعبـ توازنا
واضـحا من  خالل الـسيـطرة عـلى اغلب
ــبـاراة  وقـدم مـسـتـوى واضح أوقـات  ا
ــبــاغــتــة الـزوراء ومــؤثــر من الــبــدايــة 
عـندما بدا بانطالقات  هجومية  خطيرة
وتـمريـر الـكرات الـصحـيـحة وتـسديـدها
ـنـتـقـل لـلزوراء عـلى مـرمى فـهـد طـالب ا
الـذي دافع عن مـرماه وتـصدى الكـثر من
كــرة  خــطــرة كــاد الــشــرطـة ان يــفــتــتح
الـتـسـجـيل في إعـقـاب الـتـفـوق الواضح
ــنـطـقــة الـزوراء  وجنح   في والــلـعب 
خـلق أكـثــر من فـرصـة احـتـاجت  لـدقـة
هاجم اجليد  لترجمتها التسجيل وا
 قـبل ان تـظهـر قدرات فـهد  احلـفاظ
عـلى نـظـافـة الـشـبـاك وجنح في
رد وإبـعـاد  أكثـر من كرة خـطرة
والـرد عــلـيــهـا بــثـقـة  وظــهـر في
أفــضـل حــاالته  ويـــعــد مـــكــســـبــا
ــــوسم لــــلــــزوراء وفـي ان يــــبـــــدأ ا
بـاحلـالـة الفـنـيـة  الـعالـيـة  واسـتـمر
الـشرطة في التفوق الذهني والبدني
 وزيـادة الـزخم الهـجـومي الذي اخل
بــتـــوازن الــزوراء الـــذي عــادفي اخــر
وقت الـــشـــوط األول عــــنـــدمـــا شـــعـــر
ـوقف  وقوة الـشرطـة   لكن بـخطـورة ا
من دون حـيـوية   وخـلق الفـرص  امام
ـنـافس األخر الـذي استـمر ا
مــتـــمــاســـكــا لـــيــخــرج
الــفـــريــقــان لـــلــراحــة
بــتـعــادل ســلـبي مع
أفـضـلـيـة واضـحة
لـلشرطة  لكنه لم
يـستثمرها كما
يـجب  بـفـضل
الـدور اجلـيـد
لـالعب كـــرار

ــلــعب يــســعـــد في ان يــاتـي افــتــتـــاح ا
بـالـصـورة الـزاهيـة الـتي اقـيـمت عـلـيـها
ـــبـــاراة  حـــدث االســبـــوع الـــريـــاضي ا
ـــلــعب واالهم ان تـــنــاط مــهـــمــة ادارة ا
بـشــخـصـيــة نـزيــهـة وقـويــة قـادرة عـلى
ادارته   مـن  اجل احلفـاظ عـليه وادارته
ومن يــعــمل مــعه وغـيــر ذلك نــقــتـرح ان
يـعـرض لالسـتثـمـار خـشيـة ان يـتـعرض
ـنـشـأ  مفـخـرة بـكل مـا تـعـنـية لإلهـمـال 
العب  اجلميلة الكلمة وفي ان تنتشر  ا

في احملافظات.
  VFK « dOÝ 

وعـــــــــــــــودة
لــسـيـر
الـــم
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سـيطر فريق الشرطـة على كاس السوبر
الـعراقيـة  وأدى   الالعب دور الـبطولة
الــتي خــطــفــهــا لــلــمــرة االولى الــفــريق
ـوسم بـأول لـقب له   مـعـززا بـافـتـتــاح ا
تـفـوقه محـلـيا بـعـدما كـان قـد حصل في
ــاضي عـلى لـقب الــدوريـعـنـدمـا تـمـوز ا
تـغـلب امس االول  علـى  الغـر الزوراء
بـفارق ركالت اجلزاء الترجيحية بأربعة
أهـداف لثالثة بعـدما انتهى الـلقاء الذي
بي بـتعادل افـتتح به مـلعب الكـوت االو
الـفريقـ بهدف عـندما تـقدم الزوراء عن
طـريـق عالء عـبـاس من راســيـة جـمــيـلـة
وضـعــهـا  عــلى يـســار احلـارس مــحـمـد
حــمــيـد  د 38قــبل ان يــتـمــكن احملــتـرف
مـبـوكـو من  أداراك الـتـعـادل د  60وجـر
الـلـقـاء للـحـسم عن طـريق ركالت اجلزاء
الـتي ابـتـسـمت لـلـشـرطـة  الـتي سـجـلت
من قـــبل الالعـــبــ مـــبــوكـــو وضــرغــام

اسماعيل وعلي فائز ووليد سالم.
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ـباراة البد وقـبل اخلوض في تـفاصيل ا
ان نـحيي جهود كل من ساهم في عملية
ـبـاراة كـمـا تابـعـنـاها تـنـظـيم وإخراج ا
من خالل  الـقناة العراقـية الرياضية في
مـشــهـد جـمـيل جــدا من حـيث الــتـنـظـيم
ــلــعـب  األكــثــر مـن  مــتــألق ومــشــهـــد ا
العب عــلى وشيء مــفــرح ان تــتــوسع ا

رقـعة احملافظات وحتية  للمحافظ
واالحتـــاد الــــفـــرعـي لـــلــــكـــرة
ورجـال االمن ولـلـجـمـهور
فـي دورهم بـــإجنـــاح
الـــلـــقـــاء.  وامـــر
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ــنـتــخـب الـوطــني حــصــد العــبــو ا
الـعـراقي خـمس مـيـدالـيـات مـلـونة
في بــطــولــة آســيــا لــلــجــوجــتــسـو
ـقامة مـنافسـاتها في والسـامبو وا
الــعــاصــمــة الــهــنــديــة نــيــودلــهي.
وحـصـل الـبـطل مـحـمـد جنـاح عـلى
ـيدالـية الـفضـية في وزن 57 كغم ا
ـتقـدم فـيمـا حصـد البطل لـفئة ا
ــــيــــدالــــيـــة حـــســــ رعــــد عــــلى ا

الـبــرونـزيـة في وزن 65 كـغـم لـفـئـة
الـنـاشـئ وحـصل الـبـطل احـسان
ـيـدالـيـة الـبـرونـزية في فالح عـلى ا
امـا ــتـقــدمـ وزن 74 كـغم لــفـئـة ا
البـطل مجـتبى احـمد فـحصل على
ـيــدالـيــة الــبـرونــزيـة في وزن 82 ا
. واخــيــرا ـــتــقــدمـــ كــغم لـــفــئــة ا
حـصـول الـبـطل مــحـمـد خـالـد عـلى
ـيــدالـيــة الــبـرونــزيـة في وزن 56 ا

. كغم لفئة الناشئ نتخب الوطني جانب من تدريبات ا
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لونة في بطولة آسيا يداليات ا مؤتمر صحفي للفائزين با

عضو الهيئة اإلدارية لنادي
الشرطة عدي الربيعي


