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الكـمة صـباح الـكنانـي رئيس الـهيـئة اإلدارية لـنادي الـزوراء فالح حسن أنـتقد نـائب رئـيس إحتاد ا
بسبب تناقضاته مع احلكومة العراقية في األماكن التي يعمل بها.

وقال الكـناني في تصريـح صحفي نسـخة منه ان فالح حـسن ضرب كالم احلكـومة العـراقية عرض
ـبـيـة وعـدم شـرعـية ـبـيـة بـرغم قـرار احلـكـومـة بـحل األو احلـائط بـدخـوله في إنـتـخـابـات الـلـجـنـة األو
اإلنـتخـابات.واضـاف ان الغـريب في األمـر ان فالح حسن وفي ذات الـوقت ينـاشد احلـكومـة ورئيس
الوزراء ووزيـر الشـباب والـرياضـة بدعم نـادي الزوراء مـاديا معـربا عن اسـتغـرابه لـهـذه التـصرفات
التي تؤكد تـناقص حسن وتدل عـلى تعامله مع األمـور حسب مصاحله الشـخصية.وكـان الكناني قد
بـية واصـفا أيـاها بـغيـر الشـرعيـة والتي تـتعـارض مع احلكـومة انـسحـب من انتـخابـات اللـجنـة األو
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العب وأهـــمــيـــة إخـــضــاعـــهــا واقـع ا
لــلــضـــوابط ولــيس جملــامالت  جلــنــة
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باريات اليـوم  عندما يضيف وعـودة 
الــــزوراء الـــثـــالث 35 ســــادس عـــشـــر
الــتـرتـيب الـديـوانـيـة 14 ويـسـعى الى
ـسـتـوى  والـنـتـائج  بـعد  حتـسـ ا
التواضع الواضح امام ميسان والفوز
تـأخر عـلى متـذيل الدوري الـصـعب وا
ـــســــتــــوى حتت انــــظـــار واهــــتــــزاز ا
األنـصار الـذين يدركـون طبـيعـة االمور
ــوقع عـــنــدمـــا يــجــدون الـــفــريـق في ا
ردود الـثـالث وقـد يـتأثـر اذا لم يـقـدم ا
ـشــاركـة ــطـلــوب  صــاعـدا  حــيث ا ا
ـقبل األسـيـوية في الـرابع من الشـهر ا
ر ـالية اخلـانقـة  التي  امـام االزمة ا
بـها الـنادي  وسيـصطـدم بفرق كـبيرة
وقــويـة ومـهم ان تــسـتـعــيـد اخلـطـوط
تـوازنـهـا وتـنجح فـي االداء والنـتـيـجة
مـحليـا عندما تـظهر الـفوارق واضحة
فـي كل األشــيـاء امــام  الــديــوانــيـة  
ــصــلــحـة رغم الــتــرشــيــحــات تــصـب 
الــــزوراء حــــيـث االرض واجلــــمــــهـــور
وأهــمـــيــة الــنــتــيــجــة الـــتي ســيــعــمل
الالعـبـ مـا بـوسـعـهم  لـلـخـروج بـها
 وبانتظار تعثر الكرخ  الحتالل مكان
الحـــقــة الـــوصـــيف  واالســـتــمـــرار 
ـتصدر  والعكس أيضا سيخدمه في ا
تـــقـــلــيـص الــفـــارق مع الـــشـــرطــة الى
رحـلة االولى في نـقـطتـ قبل نـهايـة ا
نـــهــايـــة مــعـــنــويـــة قــبل الـــدخــول في
رحـلـة الـقادمـة احلـاسـمة  تـفـاصـيل ا
والـعودة بـقوة لـلمنـافسـات امام مـهمة
الــدفــاع عن الـلــقب واقــتـراب الــدخـول
هـمة الكبيرة في  دوري ابـطال اسيا ا
مـقارنة ببطولة االحتاد األسيوي وألنه
الــبـطل احملـلي عـلــيه  ان يـقـدم نـفـسه
بـــشـــكل  مـــؤثـــر  وتـــدارك الـــنــتـــائج
ـتدنية إلثبات وجوده  امام جمهوره ا
والــتــطـلـع الى مـنــافــسـات الــبــطـوالت
جــمــيــعــا من خالل مــوجــود الالعــبـ
ــعــروفــ وأهــمــيــة ان يــكــون اكــثــر ا
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ــرحــلــة األولى من تــوشـك مــبــاريــات ا
مـتـاز بـكـرة الـقدم  مـسـابـقـة الـدوري ا
عـلى االنتهـاء  عندما تـستمـر مباريات
اجلـولة  الثامنة عشرة ما قبل األخيرة
عـنـدمـا تـقـام الـيـوم األربـعـاء الـعشـرين
مـن الشهـر اجلاري ثالث مبـاريات على
ان تــكـتـمل غــد  فـيـمــا تـقـام مــبـاريـات
ـقـبل الـدور االخـيـر مـطـلع األسـبـوع  ا
سـابقات  ويـظهـر  عمل مـهم للـجنـة ا
ـبـاريات من الـتي عـليـهـا االستـمـرار با
ـــــرحــــلـــــتــــ دون الـــــتــــوقـف  بــــ ا
 لـالستفادة من الوقت  والوصول الى
ـطـلـوبـة  كـمـا تـتـطـلع لـذلك الـنـهـايـة ا
الـــفــــرق  الـــتي تـــامـل  في ان يـــكـــون
ـقــبـولـة من ــوسم احلـالي الــبـدايــة ا ا
الـكل  لـعـمل اكثـر تـنظـيـما   يـنـعكس
عــلى واقـع الـلــعــبــة  والن تــطــويــرهـا
يــــتـــوقف عـــلـى إقـــامـــة دوري واضح 
مــنــظم مــعــلــوم  ســواء  فـي افــتــتـاح
ثـابت  واحلال لالخـتتام واالبـتعاد عن
ايــام الـصـيف كـمـا  كــمـا كـان  يـجـري
ـــواسـم األخـــيـــرة وسط مـــلل ورفض ا
الالعـب والفرق والتـطلع الى االنتهاء
مـن الـدوري بـتــوقـيت مـعــلـوم   ولـو 
بـــالـــتـــزامـن  مع دول اجلـــوار وحـــتى
خـــلــفـــهــا بـــشــهـــر وأهــمـــيــة  تـــقــد
ــوذجـا  لـعــمـلــيـة  الزالت مـرتــبـكـة أ
وقـلـقـة وغـيـر مـجـديـة وتـنـعـكس سـلـبا
عـلى الفرق  نفسهـا  التي تريد بطولة
تــخــدمـــهــا والــكــرة الــعــراقــيــة  الــتي
الزالـت  تـــعــــيش في دوري يــــتــــطـــلب
تـــوزيع األدوار  وان يــخــرج مــعــافى 
واالهـم ان تكـون اللـجنـة واالحتاد وكل
الــعـامـلــ في االحتـاد تــعـلـمــوا  بـعـد
فـترة عمل وخبـرة  متراكمـة عبر فترة
عـمل طـويـلـة ان تـظـهـر  مـؤثـرة على 
رءاة الـتي تعكس واقع واقـع الدوري ا
الــلـعــبـة  الــذي الحتــسـد عــلـيه وواقع
الــدوري الــذي اليـحــتـاج الـى تـعــلـيق 
لــكــنــنــا نــامل ان تــتــواصـل اجلــهـود 
ـوسم  كما يجب واالهم لـالنتهاء من ا
حتــديـد األخــطـاء الــتي رافـقــته  حـيث
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ــســتـــوى األســيــوي جـــاهــزيــة عـــلى ا
ودعــمــهــا من خالل مــبــاريــات الـدوري
 الــذي يــبـقى مــرشــحـا قــويـا لــلــقـبه 
ومــؤكــد ان الـتــفــكــيـر  عــلى الــظــهـور
ـــنـــافــســـات  النه الـــقـــوي بــجـــمـــيع ا
الــزوراء  احــداقـطــاب الــكـرة احملــلــيـة
ـسـتـوى من   وعــلـيه  ان يـكـون في ا
حـيث االداء والنتـائج   والسعي الخذ
جـميع االمور  علـى محمل اجلد  وهو
األكـثر حـظا في حـسم  لقـاء الديـوانية
امــام خـطـف كـامل الــنـقــاط األقـرب له 
هـذا طبعا عـلى الورق   وسيكون راي
لــلــديــوانــيـة  فـي مـفــاجــأة  جــمــهـور
ـهـمـة الـتي يـامل الـزوراء  وإفـشـال  ا
ــؤثــر فــيــهــا والن ان يــكــون الــطــرف ا
األمـــور تــتــطــلـب الــلــعـب  بــانــدفــاع 
والـــبـــحث عن الـــنـــقــاط واألهـــداف من
اجل  الــــبـــقـــاء الـــغـــيـــر مـــؤمن بـــعـــد
 ويـتوقف على دور الالعب امام بقية
ـوسم الـذي  يظـهـر صـعـبا مـبـاريـات ا
ال مـن البـدايـة وسط أزمـة النـتـائج وا
والن  األمـور تـدار من اإلدارة وحـدها 
ـســؤولـ  ظــهـورهم بــعـدمــا دار كل ا
لـلفريق الـذي   لم يفقـد االمل بعد رغم
ــؤخــرة في قــوة الـــصــرع عــنــد فــرق ا
واقع والنـقاط  واوجه الشبه تـداخل ا
بــيـنـهــا ومـحـاوالتــهـا  لالبــتـعـاد  عن
شبح الهبوط بعد العودة بشق األنفس
لـلــدوري مـنـذ ثالثـة مـواسم وسـيـشـعـر
ديـنـة والفـريق  في االحـباط  ابـنـاء ا
اذا مــا عـاد الــفـريق  لــلـعب بــالـدرجـة
االولـى وهم يـــدركــــون الـــفـــوارق  مع
ـشوار الزال مـتازة مع ان ا الـبـقاء  بـا
طـويل ويامل ان يبـقى منافـسا للـنهاية
شاركة حيث البقاء وصـوال الى هدف ا
مـوسما  رابعا  وتدرك ادارته صعوبة
توقع ـهمـة  امام االزمات اخملـتلفـة ا ا
ان تــظـهــر بـعــد مع مــرور الـدوري ومـا
ؤكد يـخبـا للـفرق ومـنهـا الديـوانيـة  ا
ســيـعـمل مـا بـوســعه  لـتـغـيـر االمـور 
التي التظهر سهله بعد سلسلة  نتائج
مـــخـــيـــبــة يـــامـل الــتـــحـــول الى وضع
مــخـتــلف  الـزوراء لـعب  16 مــبـاراة 

الــقــدم والــكـل يــريــد الــبــقــاء في عــمل
مـتاخـر اخذ يـنعـكس سلـبا عـلى الفرق
ــفــقــود إمـام ــشــاركــات واالجنــاز ا وا
ــيـ ريــاضــة اخلــبـراء وعــزل األكــاد
ومـن  هـو قــادر عــلى الــعــطـاء  وسط
حتــــــول األنـــــــديــــــة واالحتــــــادات الى

إقطاعيات 
وعــودة الى لـقــاء احلـدود والــبـحـري 
حــــيث يــــامل الــــضـــيــــوف في احلـــاق
ضيف في ة الثالثة تواليا   با الهز
تدني والفني   عنوي ا ظل الوضع ا
ــنــهـار  مــا يــسـمح لــهم الــدخـول   ا
ـــرا وعــــبـــور احلــــدود الـــتي بــــاتت 
سـهال  و بـعدمـا انقـلبت االمـور بوجه
الـــنــعـــمــة ومـــالح والالعـــبــ  مع ان
الــــبــــحــــري  االخــــر  يــــعــــيـش ازمـــة
الـنتائج  والبقاء والعمل على معاجلة
االمـور قـبل ان تـتـعـقـد  بـعـدمـا افـتـقـد
ـلـعبه بـالـبـصـرة  اكـثر من لـلـتـوازن 
مـرة  لـكن مـهم ان يـظـهـر مـخـتـلـفا في
قلب العاصمة  وينافس ويقلب االمور
ضـيف األكـثر بـوجه احلـدود ولـو ان ا
حــظــا بـالــفــوز لــكن الــبـحــري اليــريـد
تـفويت الفرصـة التي تتوقف على أداء
وجـهود عـناصـره التي قـدمت قبل ايام
   مـبـاراة  مقـبـولة مع فـريق احلـس
ويـتـطلع الى الـعـودة بفـوائد الـنـتيـجة
 واحلـاجـة الـكـبيـرة لـنـقاطـهـا لـتـعديل
ــســتــوى  ـــوقف من خالل تـــقــد ا ا
والن الـفـوز بـالـعـاصمـة له تـأثـيـر اكـثر
من الـبـصرة كـمـا هو  مـعـلوم وهـو ما
  لـــلــــعـــمـل من اجل يــــدفع الـالعـــبــــ

احلصول على كامل النقاط
احلـدود لـعب  17 مــبـاراة تـغـلب في 
ست وخـسر مثلـها  وتعادل في خمس
وسجل  18 وعـليه 22 وافـضل نتـيجة
حــقــقــهــا الـفــوز عــلى الــقــوة اجلــويـة
والزال داخـل بطولة الكاس واحللم في
االنــتـــقــال  لــنـــصــفــهــا الـــنــهــائي مع
 مـباراة حاسمـة مع الكهرباء في وقت
لـعب الـبحري  ��17مـواجـهة تـغلب في
مــبـاراتـ وتــعـادل  في ســبع وخـسـر
الـــبـــقـــيـــة وفي هـــجـــوم ضـــعـــــــــــيف

حـقق الفوز عشـر مرات والتعادل في 5
ـيناء وسجل 23 وخـسارة واحدة من ا
وعـــلـــيه  11ولـه مــبـــاراة مـــؤجـــلــة مع
الـغـر اجلويـة  فيـمـا لعب الـديوانـية
  والتعادل ثمان  17حقق الفوز مرت
مــرات وخــســارة ســبع مــبـاريــات وفي
وضـع هــجــومي مــتــأخــر  �11ودفــاع 
ضــعـيف جــدا لالن  تـلـقـت شـبـاكه 28
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ويـسـتقـبل  اجلريح احلـدود  البـحري
بـعد نكسة الكرخ  باخلماسية النظيفة
الـتي  هزة اركان الفريق قبل ان يشعر
درب عادل الالعـب باإلحباط ومعهم ا
نـعـمة الـذي يـواجه ظروف صـعـبة بـعد
ضـربـة الـكـرخ الـقـويـة وقـبـلـهـا الـعودة
ـيناء وتوقف عـداد لنقاط �23 بـخيبة ا
والــراجع مـوقــعـا بـعــدان  كـان مـرشح
لـلــتـقـدم  وسط تـعـثـر الـنـفط والـطالب
قـبل ان يـعودالـيـوم ليـستـقـبل البـحري
وحـث الالعــــبـــــ عــــلى مـــــحــــو اثــــار
اخلـسارت والعودة للنتائج االيجابية
ـرحلة  احلالية مع اخـر مبارات من ا
حـيث مـواجـهـة الـبـحـري وتـبـقى امور
الـنتائج مـفتوحة امـام قدرات ومهارات
الـالعــبــ في ان يــســـتــعــيــدوا دورهم
لـتـحـقـيق ذلك بـعـد عـدة نـتـائج  مـهـمة
ــنــافــسـات قــبل ان تــتــوقف فـي وقت ا
الـقـوية وتـصاعـد رغـبات الـفـريق منـها
ــواقع افــضل واالخـرى تــريــد الـتــقـدم 
تـــعــمل مـــا بــوســعـــهــا لـــلــهــروب من 
ـؤخرة عـندمـا تتوارى امـامهـا عمـلية ا
تــرك الـبـطــولـة  أي انـهــاء الـعالقـة مع
ـثال بالبقاء الـلعبة الن  الـلعب يبقى 
مـتـاز حصـرا امـام ظروف  بـالـدوري ا
الفرق اخملتلفة  ولو اغلبها اذا لم تكن
ـالـية ومـنـها جـمـيـعهـا تـعيش األزمـة ا
تــؤدي عــمال تــقــلــيــديـا والن اإلدارات 
ـهــني  بـسـبب واقع التــفـقه بـالــعـمل ا
بيتة  االي تظهر  اليوم االنـتخابات ا
ـقراطـيـة كـما ـارسـة د بـيـعـة وليس 
ــكـتـب الـتــنـفــيـذي جــرت انـتــخــابـات ا
ـبـيـة وقـبـلـهـا  احتـاد كرة لـلـجـنـة االو

ســـــــــــجل  13وتـــقـــــــــبل 22 هـــدفــا 
ــــر بــــــــــازمـــة واضــــــــحــــة لـــكـــنه و
اليــــــــريــد االسـتــســـــــالم امــام طـريق
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واخـر مــبـاريـات الـعـاصـمـة الـيـوم تـلك
الــتي ســتـجــري بـ مــتـذيـل الـتــرتـيب
والـــســادس  الــنـــفط وكالهـــمــا يــامل
احلـصول على كامل  نقاط اللقاء الذي
يــشـكـل حتـد لــهـمــا خـصــوصـا لــفـريق
احلــسـ الـذي يـعـانـي بـشـدة  بـسـبب
الـــتــواجــد فـي اســوء  مــواقـع الــســلم
 الـتي تقود للـهبوط ما  يـفرض واقعا
صــعـبـا عــلى هـدف  الـبــقـاء  الـبــعـيـد
لــلـيـوم  بـعــد الـفـشل في إيــقـاف حـالـة
الـتـراجع مـن عـدة جوالت قـبـل ان يـجد

نـفـسه امـام وضع أكـثـر تـعـقـيـدا  امام
احلـلــول الـبـعـيـدة اذا لم تـكن مـفـقـودة
الـية  بـسـبب واقع النـادي  واالزمـة ا
والــفـنـيـة وقــد تـطـيـحــان بـآمـاله الـذي
اليــريـد ان يـفـقــد االمل بل الـصـراع من
اجل الـبقـاء حتى النـهايـة رغم تواجده
فـي احلـلــقـة األصــعب  الـتي زادت من
ــشــاركــة الــتي  اســتــمــرت مــشــاكـل ا
مــــهـــــزوزة مــــنــــذو عـــــودة الــــفــــريق 
ــقـابـل يـبــحث الــنـفط لــلــمـمــتـازة  بــا
الـعودة بـسرعـة للـمنـافسـات بعد ثالث
جــوالت خـاويـة  بـعـدمــا افـتـقـد لالداء
ـسـتوى بـخـسارة والـتـركـيز وتـراجع ا
الـكـهربـاء  واجلـوية وتـعـادل أي انه
خــسـر ثـمــان نـقـاط  في احــرج فـتـرة 
قـــبـل ان يــخـــتـــفـي  ورغم ذلك يـــبـــقى

مرشحا للعودة الى  سكة االنتصارات
ــــا مـن خالل لــــقــــاء الــــيــــوم لــــرد ور
االعــتـبـار والــهـويــة  عـبـر الــتـشـكــيـلـة
الــشــابــة الــتي تــكـــــــــون قــد تــعــلــمت
الـدرس  وعليها الـــــــــعودة  بتركيز 
مـن اجل  تـــغــــيـــر مــــســـار الـــنــــتـــائج
ــهــدد من الـطالب ـوقع  ا وحتــســ ا
واحلـدود ويـحـتم عـلى الـفـريق حتـقيق
الــفـوز وغـيــر ذلك يـعـــــــــني  الـدخـول
بـدائرة الفشل  وصــــــــــعوبة اخلروج
مـنــهـا والـتـكـهن ســيـكـون صـعـبـا امـام
الـــعــــــــــــودة لــــســـبـــاق الـــنـــتـــائج او
االســــتــــمــــرار بـــالــــتــــراجع وايــــقــــافه
  ســيــكـون من مــــــــــســؤولـيــة حـسن
احـمـد وتـعاون الالعـبـ في تنــــــــفـيذ

توجيهاته.
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