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شارك في مـنافسات نتـخب الوطني علـي عدنان احملتـرف بصفـوف فانكوفـر وايتكـابس الكنـدي عن سعادته الكـبيرة بـالعودة لـلعب من بوابة فـريقه اجلديـد ا أعـرب العب ا
الدوري األميركي لـلمحترف لكرة القدم. وخـطف العراقي علي عدنان األضواء بقوة في الظـهور األول له مع فريقه اجلديد أمام سياتل ساونـدرز وانتهت بالتعادل السلبي
ـباراة". وقال ـميـزة بجـائزة "رجل ا ـيز عن فـريقه لـيقـوده لتـحقـيق النـقطـة األولى في منـافسـات الدوري بـعد ثالث خـسارات مـتتـاليـة ليـتوج جـهوده ا وذاد بشـكل دفاعي 
. عـدنان في تصـريح صحفي لـقد كنت أعـيش وضعا صـعبا للـغاية بـعد بطـولة أ آسيـا وعانيت لـكوني بال نادِ خـصوصاً بـعد غلق االنـتقاالت الـشتويـة في أوروبا وآسيا
ميزة وهو ة للعـودة بقوة واللعب في واحد من أبرز الدوريـات القوية وا وسم انتهى بالـنسبة لي لكن لدي ما يكـفي من اإلصرار والعز وأضاف عدنان: "اجلـميع توقع أن ا
". ووجه عدنان شكره وتقديره إلى اجلماهـير العراقية في أميركا وكندا بعد مسـاندتهما له خالل وجوده مع فريقه اجلديد قائالً: "أشكر جميع الدوري األميركي لـلمحترف
بـاراة األولى أتـمنى دائـماً أن أكـون عند طـار أثنـاء وصولي لالنـضمـام لصـفوف فـريقي اجلـديد وحـتى اجلمـاهيـر التي سـاندتـني في ا األشخـاص الذين اسـتقـبلـوني في ا
دة ثالثـة أشهـر فقط عـلى أن يـعود بـعدهـا لفـريق أودينـيزي حسن ظن اجلـميع". يـشار إلـى أن الالعب علي عـدنان انـتقل لـفـانكـوفر وايـتكـابس الكـندي عـلى سـبيل اإلعـارة 

دة خمس سنوات. اإليطالي والذي يرتبط معه بعقد رسمي 
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بــصــدارة مــجــمــوعــته  وسط طــبــيــعــة
الـــصــراع الـــذي انــطـــلق به مـن  الــفــوز
الـكـبـير عـلى الـوصل وقـد تـكـون مـباراة
الـنـصـر احلـد الـفـاصل لـلـمـرحلـة االولى
ومـواصـلـة الـفـريق نـحـو الـتـاهل لـلـدور
الــتــالي والن الـــفــريق يــظـــهــر وجــهــ
ـوسم احلـالـي حـيث الـتـفـوق اسـيـويـا ا
والـسـعي بـقـوة  لـلـتـقـدم من دون تـوقف
نـافسـة على قبل ان يـبـتعـد عن سبـاق ا
الــصـــد\ارة في ظل الــفــارق  13نــقــطــة
نافسة التي وهي كبيرة في حسابات  ا
تــاخــر فــيـــهــا الــبـــطل في اخــر جــوالت
الـــنـــصـف االول  قـــبل ان يـــتــــعـــثـــر في
االسبوع احلـالي ويصطدم  الـيوم بقوة
ـهمـة التي  يـامل انصاره ان الشـرطة  ا
يـتــخـطــاهـا بــثـقــة عـبــر جـهــود العـبي
ـباريات اخلبـرة والشـباب ومـتابـعة ا
بـتـركـيز وأهـمـيـة الـعـودة الى مـسار
االمـور الـتي اخــتـلت بـعـد الـتـخـلي
عن الـــبــدايـــة  بــســـبب الـــتــعـــثــر
ــواجـهـات خــصـوصـا فـي اخـر ا
التي اثرت  على مشاركة البطل
ـدرب جتاوز الذي يـبـحث مع ا
حــــالــــة الــــيــــاس واالحــــبــــاط
ــصـلــحـة وحتــويل  الــنـتــائج 
ـتــلك مـجـوعـة الـفــريق الـذي 
العــبـ  يـتــطـلب مــنـهــا الـلـعب
بـقوة  مـن حيث الـدفـاع  لـلـحد من
قـوة هـجـوم الــشـرطـة االفـضل بـ الـكل
واحلـال لـلـهـجـوم في اسـتـغالل الـفـرص
ـتــاحـة  امــام مـبــاراة مــهـمــة تـتــطـلب ا
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وجتري يـوم غد اجلـمعـة سبع مـباريات
تـــــتـــــوزع بـــــ مـالعب الـــــعـــــاصـــــمـــــة
واحملــافـظـات  وفــيـهــا  يـضـيـف  الـنـفط
ـنــتــشي بــفــوزه عــلى اربــيل بــهــدفـ ا
والـــســــعي لـــعــــبـــور احلــــدود  من اجل
ـوقــعه الـسـابق ومالحـفـة نـفط الـعـودة 
ــدرب الــثــاني مــيــســـان من خالل دور ا
بــاسم قـــاسم  في حتـــقــيق الـــنــتـــيــجــة
االيـــجـــابــيـــة االخـــرى  عـــبـــر تــوظـــيف
الالعــبــ   الـذيـن جنـحــوا في حتــقـيق
نــتـيــجــة الــذهــاب واحلــد من الــنــتــائج

االخـيـرة  في انـتـداب مـجـمـوعـة العـبـ
ـعروفة  التي واالعتماد  عـلى االسماء ا
وسم احلـالي  لتـقويـة خطوط عززتـها ا
الــلـــعب الـــتي بـــدات وتـــواصل الـــعــمل
باربات بجديـة ومثابـرة وثقة ودخـول ا
بشـكل اخـطـر وأفضل    وصـنع الـفرص
وتــــقـــد كــــرة جــــيــــدة وسط ســــعـــادة
ـذكور جـمـهـوره الـذي يـنـتـظـر  الـلـقـاء ا
بلهفـة  وسيحضر لـدعم جهود الالعب
من اجل حتــقــيـق الـفــوز  واخلــروج من
اهم االختـبارات بـكامل الـنقاط البل اهم
وسم بـاكـمـله  الـتي تـتـطلب مـبـاريـات ا
اللعب بـتركيـز وحماس  وقـوة  والرغبة
في حتـقيق االنـتـصار الـهـدف من اللـقاء
توقع ان يـشهد حضـور  جمهـور كبير ا
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من جــانـــبه فـــالــزوراء  ســـيــكـــون امــام
مـبــاراة صــعـبــة  واالخــتـبــاراحلــقــيـقي
للمدرب حكيم شـاكر بعد تعادله في اول
مــهــمـة مــحـلــيــة مع احلـدود اثــارة عـدم
الشعور بالـرضا ب االنصار وليس من
اجلـيـد ان يــبـدا مـشـوار هى بـالـنـتـيـجـة
اخملــيـبــة له ولالنــصــار خـصــوصـا وان
احلدود يعيش فترة تراجع حقيقية بعد
ســلــســلــة مــبــاريــات الــزمــته الــتــراجع
وتضرر بشكل كبير وأصبح شيئا فشيا
ـــوقع بـــعــد حتت  ضـــغط الـــنــتـــائج وا
الـــتــوقف عن حتــقــيـق أي من الــنــتــائج
طلوبة قبل ان يخـطف نقطة غالية من ا
ــهــتم كـــثــيــر بــلــقــاء الــيــوم الــزوراء  ا
وجـمـاهـيــره الـتي  مـؤكـد تـقـبـلت مـرارة
الــنـتــيـجــة امـام الــوضع الـصــعب الـذي
يعيشه الفـريق من حيث تراجع النتائج
في الـفـتــرة االخـيـرة وتـمـنـوا ان اليـاتي
ــرحــلــة الـــتــعــادل في اول خــطــوة من ا
احلــاسـمـة  واهـمــيـة ان تـكــون قـد تـمت
مـــراجــعــة االخــطــاء  الـــتي رافــقت تــلك
بـاراة  والنهم  اليـقبلـون بغـير بـالفوز ا

الكـثـر من سـبب مـنـهـا الن الـطـرف
االخر الغـر الشـرطة وكذلك
العـمل عـلى تقـليص الـفارق
الـكـبــيـر واحلـد من تـراجع
الـــنــتــائج الــتـي جــعــلــته
االسـتـمـرار من فـتـرة في
ــــــوقع الــــــرابع امـــــام ا
طــمــوحــات الــدفــاع عن
اللـقب الذي يـحتاج الى
نــتـــائج جــيــدة من دون
الــتـــوقف بــاي مــحــطــة
كـــــــانـت وعــــــــنـــــــوان
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يــتـــوقع ان تـــشــهـــد اجلـــولــة احلـــاديــة
والـــعــشـــرين الـــتي ســتـــنـــطــلق الـــيــوم
اخلـميـس مبـاريـات قويـة  يـحـتدم فـيـها
ـــراكــز الــتي الــصــراع عــلـى حتــســ ا
شـهـدت تغـيـر أربع مـنـهـا حتت الـنصف
االول  من السلم  أبرزها  القمة الكروية
تصدر الشرطة  50نقطة  والرابع ب ا
الــزوراء   37فـي لــقـــاء مـــهم جـــد لـــكال
الــفــريــقـــ الــتي تــتـــطــلب من االحتــاد
واجلــهــات االمــنــيــة واإلداريــة حتــقــيق
النظام وانسيابية الدخول للجمهور من
وقـت  وقــبل عــدة ســاعـــات عــلى بــدايــة
باراة وان  يـتم قطع التـذاكر على عدد ا
ـدرجــات واليـسـمح لــغـيـر ذلك مــقـاعـد ا
اطالقــــــا  مـن  اجل عــــــكس الــــــصـــــورة
ساهمة الكل لعب  التنظيمية داخل  ا
 الذين سيكونـون  امام  حتقيق  احلالة
ـسـؤولـيـة ـطــلـوبـة  من خالل حتـمـل ا ا
كـامـلة  من حـيث  دخـول عـدد اجلـمـهور
ـقـاعـد بـ انــصـار الـفـريـقـ وتـوزيـع ا
والـتاكـد من  نـوع البـطـاقات  خـشـية ان

تزيف او يتكرر بيعها.
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وبــعـيـدا عن فـارق الــنـقـاط الـكــبـيـر بـ
الـفـريـقـ لكـن تبـقى مـبـاريـاتـهـمـا ليس
عــنـد اهــتــمــام جــمــهــورهــمـا  بـل  لـدى
الـوسط الــكـروي عـلى مـر الــوقت مـهـمـا
حـــصل وحـــدث لــهـــمـــا ومـــحط أنـــظــار
اجلـمـيع في مـشـاهـدة مـباراة تـرتق الى
سمعـتهما وتـاريخهمـا وتبقى النـتيجة
الشغـل الشاغل لـهما والـتطلع لـلوصول
لـهـا  بـعــيـدا عـمـا حـقـقـاه من نـتـائج في
مـوسم  يعـكس قـوة الـشـرطة ومـواصـلة
حمايـة نتائجه وتـسير مـفارزه باالجتاه
الصحـيح ومنع جهـود البطل مـن عرقلة
مـسـيـرتهـا  والـتـفـريط في حـسم مـباراة
ــــوسم بــــعــــد انــــتـــهــــاء الــــقـــاء االول ا
بــتـعـادلـهــمـا  بـدون اهــدف  لـكن األمـور
ا يـشـكله من سـتكـون مـختـلـفة   الـيـوم 
حتد لـلـفريـق  وبـاالعـتمـاد على جـهود
عــنـاصــرهـمـا وطــريـقــة لـعـبــهـمـا  ودور
مـدربــاهــمـا بــعــد ان   افـتــتح الــشــرطـة
رحـلة الثـانية في بـالفـوز على الوسط ا
بــــهــــدف في وقت خــــيـب االخــــر  امـــال
جــمـهـوره بــتـعــادل مع احلـدود وواصل
نــزف الـنـقـاط الــتي  سـتـعـادلــهـا واكـثـر

ذكور. نقاط اللقاء ا
 ومن مصـلحـة الشـرطة  ان يـاتي اللـقاء
ـر بـاحـد افـضل في هـذا الـوقت  وهـو 
عـتـمد مـواسمه  مـن خالل التـشـكـيل   ا
ــتــكــامل ــدرب الــبــرازيــلي  ا مـن قــبل ا
الــذي ســاعــده عــلى حتـــقــيق الــنــتــائج
ـطـلـوبـة  والتـقـدم لـلـصـدارة واحلـفاظ ا
عـلـيـهـا  وساعـدت عـلى حتـسـ نـوعـية
االداء وحـالـة االنسـجـام  بـ الالعـب
واألغـلـبـيــة الـتي  تـلـعب مع بـعـضـهـا
رور البعض  من فترة  بـانتظام  وا
بــثــقــة كــبـــيــرة من جــولــة الخــرى
بــعـــدمـــا تــمـــكــنـــوا من حتـــقــيق
الــــنــــتــــائج بــــســــجل نــــظــــيف
والـــســـيـــطــــرة  عـــلى اجـــواء
الـــبـــطـــولـــة بــــشـــكل واضح
والـتــقـدم بـفــارق كـبـيـر عن
مالحـقــيه  حـيـث اجلـويـة

ــــا 13والــــزوراء 9 ور
هذا لن يـحـصل سابـقا
بـــ الــفــرق الـــثالثــة
ـــــــــــــا نـــــــــــــادرا ور
وقـديـسـاعـد الفـريق
بـــــوقـت مـــــبــــــكـــــر
لـــلــحــصـــول عــلى
الــــــلــــــقب الــــــذي
ينتظره  من عدة
مـــــــــــــــــــــــواســم
بعدما حضرت
 لـــــــــه االدارة
خـــــــــــــــــــــالل
ــــــــــــواسـم ا

اخملـيــبـة الـتي الـزمت حــسن احـمـدعـلى
ترك الـفريق  وطي صـفحـة العـمل  التي
اســتــمــرت اكــثــر من ثالثــة مــواسم  في
وقت يــبـــحث  احلـــدود عن الــنـــتــيـــجــة
ـقـنـعة بـعـدالـتـعـادل  مع الـزوراء الذي ا
مـنح  الالعبـ  الـلعب بـتـركيـز والـلعب
ـرحـلة بـشـعار تـعـويض مـا حـصل في ا
االولـى  بـــعــد الـــكـــشف عـن قــوتـه امــام

البطل.
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وبعد قهره لـلكرخ في العاصـمة سيكون
الــنـجف امـام مـهــمـة  مـنـاســبـة  عـنـدمـا
وقع مـا قبل االخـير يضـيف   صـاحب ا
الــبــحــري   وكل الــتــرشــيــحــات تــصب
ـضيـف حيـث عامـلي االرض ـصـلـحـة ا
عـنوية واجلمهـور واحلالة الـنفسـية وا
الـتـي عـلــيــهـا العــبــو الـفــريق وأهــمــيـة
الـعـودة لعـزف  نـتـائج مـبـاريات األرض
بعد التعثر مؤخرا والعمل على حتس
ـوقع عـبـر االقـتـراب من نـتـائج األرض ا
الــتي يــريــد الــبــحــري عــلى عــرقــلــتــهـا
وافساد مـخطط ثائـر جسام وسط ارادة
ـبـاريـات الالعـبـ في  حتـقـيق تـوازن ا
ــــرشح لـــتـــرك ـــكـــان ا لـــلـــهــــروب من ا

متازة. سابقة  ا ا
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يـــســـعى نـــفط اجلـــنـــوب حـــادي عـــشــر
الــتــرتــيب   االســتـــفــادة الــقــصــوى من
مــبــاريــات الــبــصــرة  عــنــدمــا يــضــيف
ــوقع الـــســادس عــشــر ــتــواجــد فـي ا ا
الديـوانيـة  في مـهمـة التبـدو سهـلة رغم
ظروف اللـعب وقوته الواضـحة في اخر
بـاريات  بـعدمـا جنح الديـوانيـة بقـهر ا
الــطـالب بــهـــدفـــ ويــامـل الــعـــودة من
ـطلـوبـة الـثـانـية الـبـصـرة بـالنـتـيـجـة  ا
درب والالعـب للـتخلص وسط سعي ا
ــؤخــرة وحتــقــيق الــبــقــاء مـن مــواقع ا
ـبـاريـبـات الـتي االمـر مـرهـون بـتـأثـيـر ا

جميعها ستكون  استثنائية.
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ـوقف ولــقـاء مــهم يـجــمع  رابع عـشــر ا
االمــانــة بــالـــوسط الــســابـع والــســاعي
لـتــحــقـيـق الـنــتــيـجــة  الــتي تـضــمن له
االســـتــمــرار في مــكـــانه   البل  تــهــديــد

مـواقع نـفط ميـسـان  في  لـقـاء غـاية في
الــصــعــوبــة بــعــد تــعـثــر الــفــريـق امـام
الــشـرطــة في وقت الزال االمـانــة يـســيـر
بتـطور ويـقدم مـستويـات مهـمة  بـقيادة
عــصـام حــمـد الــذي حـقـق نـقــلـة كــبـيـرة
وابــتــعــد بــاوالد الــعــاصــمــة  لــلــمــوقع
احلالي بعد سلسلة نتائج ناجحة  وهو
ما ينطبق على الوسط الذي  كسر عقدة
نـتــائج االرض والـذهـاب  بــفـضل الـدور
ـؤثر لـراضي شـنيـشل  في تـغـير واقع ا
حــال االمـور   والــعــزم عـلى الــبــقـاء في
همـة  ويسعى  حملو  اثار واقع ا احد ا

اضي. تصدر الدور ا خسارة  ا
ويــســـعى كل من الـــصـــنــاعـــات وفــريق
احلس الـظفر بـكامل  نقـاط مباراتـهما
التي تشكل التحدي  للفريق  القابعان
ــــؤخــــرة وسـط مــــخـــاوف في مــــواقع ا
الـهـبوط وتـرك الـبـطـولة  بـعـد الـوصول

اليها بشق األنفس.
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وجتــري الــسـبت مــبــاراتــ االولى بـ
الـسمـاوة  عـلى بـعد  مـوقع من الـهـبوط
واخلامس ميسـان ويسعى أصحاب 16
ــعــاجلــة االمــور بــعــد خــســارة االرض 
البصرة الـعريضة الـتي زادت الط بله
بوجه  العبـي الفريق  واهـمية  تـداركها
بعـدمـا باتت تـشكل عـقبـات حقـيقـة امام
ـتـعـثـرة الـتي يـريـد مـيـسـان ـشـاركـة ا ا
تعمـيقهـا  الن االمر متـعلق بالـفوز الذي
يـــبــعـــده  عن مالحـــقــة الـــوسط ومن ثم
الــنـفط  في مــهـمـة التــظـهـر ســهـله امـام
حــاجـة الــســمــاوة لــلــنــقــاط قـبـل فـوات
االوان واخر مباريـات اجلولة تلك التي
سيـضيف فيـها الـطالب  تاسع الـترتيب
الثـامن اربـيل وكالهـما جتـرع اخلـسارة
األســبـوع احلــالي االول من الــديـوانــيـة
في اول  مهمة للمدرب ثائر  احمد الذي
ســيــكــون حتت ضــغط انــصــار الــطالب
من اجل اخلــروج بــالـفــوز في مـواجــهـة
غاية في الـصعوبة امـام اربيل  الساعي
لـتـعـويـض نـكـسـة الـنـفط وجتـاوز نـاظم
شـاكر لـلحـرج  الن غـير ذلك  سـيـزيد من
مــشـاكل الــفــريق الـذي اكــثـر مــا يـواجه

مشاكل مواجهات الذهاب.
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من بديـهيـات احلياة الـدنيـا منـذ االزل وحتى قـيام الـساعة,
أن الـضـرورات تـبـيح احملـظـورات ,وذلك رحـمـة من اخلـالق
ن خلق ,ولكن لـلمـخـلوقـات العـجيـبة في سـبحـانه وتعـالى 
االزمـنة االسـتـثـنـائـية تـصـرفـات وسـلـوكيـات عـجـيـبة ,وهـذه
اخمللـوقات العجـيبة هي صـنف من البشر يـتولى امور عدد
سؤولون " من الـناس في زمن مع ,اي ما يـطلق عليـهم "ا
صــغـروا ام كـبــروا فـالــكل مـشـمــول بـتــصـنـيـف كـلـكم راع

وكلكم مسؤول عن رعيته.
في رياضـتنا الـيوم حـرب تسمى حـرب الصالحـيات مثـلها
مــثل حــرب الـبــحث عـن اسـئــلــة الـدمــار الــشــامل وحـروب
دن ـشبـوهة االسـباب الواضـحة الـنتـائج حيث ا التـحرير ا
ـشردة ,واذ تـكون ـزهوقـة او ا ـدمـرة والـنفـوس الـبريـئـة ا ا
ريح اخلـراب عــاصـفــة سـريــعـة فــان ريـاح االصالح تــكـاد

لة عن موطئ قدمها. التدفع 
بـية تـنازع عـليـها بـ االو حـرب الصـالحيـات الريـاضيـة ا
ـثقلـة بالـهموم ,مـثل غيـرها من احلروب احلائـرة والوزارة ا
وظـفـ والـعـامـل في لن يـكـتـوي بنـارهـا اال الـفـقـراء من ا
احلـقل الـريـاضي عـمـومـا ,وكـأن امـر الـفـصل بـ الرواتب
عـاشات وب اقامة البطوالت وااليـفادات معضلة عصية وا
ـبـيـة طـلـسم اليـقـوى عـلى فك ـنـحـة االو عـلى احلل ,وكـأن ا
رمـوزه اال من امـتلك قـوى خـارقة ,وكـأن ميـزانـية  2019قـد
ضــبــطت الى حــد الــفــلس الــذي لم يــعــد احـد مـن تالمــيـذ
مـدارسـنـا يـعـرف له اصال بـعـد ان قـفـز الـتعـامل الى آالف
ـرور بــابـنـاء هـذه الــعـمـلــة الـتي كـانت الـدنــانـيـر من غــيـر ا
ـيـزانيـة الـتي حلـلـها في مـحتـرمـة في زمن وئد زورا ,هذه ا
ــدى الـغـراء حـلــقـتــ الـكـاتـب مـحـمــد حـمــيـد رشــيـد في ا
وتوصل الى نـتيجة ثـبتهـا في العنوان لـتفقـأ ع كل مزايد
ن يبحث كفار عـنيد وصـفها بانـها (هذه ليـست ميزانـية) و
عن التـفاصـيل ليـعد الى عـدد اجلريـدة ليوم  27من الـشهر

اضي فقد فصل الكاتب كل مبهم . ا
بـية لهـا منافـذ وابواب شـتى واحد منـها باب ان منـحة االو
الـرزق احلالل الــذي حـذر رسـولـنـا االعـظم عـلـيه وعـلى آله
ـسـاس به خـوفا الـصالة والـسالم عـامـله عـلى الـيـمن من ا
ظلوم التي لـيس بينها وبـ الواحد القهار عليـه من دعوة ا
ــبـيــة الـســيـدة حــجـاب ,ومن مــظـلــومي ايــقـاف مــنـحــة االو
الـفــاضـلـة مــكـســورة اجلـنــاح أم عـبـاس ,عــامـلـة مــهـمــتـهـا
الـشريـفـة هي الـتـنـظـيف مـبـكرا فال يـعـرفـهـا الـسـيـد رئيس
ـشــغـول ــالي وال الـســيــد الـوزيــر ا الـلــجـنــة وال امـيــنــهـا ا
ـزعـوم لـلـريـاضـة الـعـراقـيـة في بـلـد يـراد له ان بـاخملـاض ا
يكـون عقيما ولكن هيهات ,هذه الـسيدة التي تتقاضى راتبا
ال يكـفي مصـروفا ألصـغر افـراد ابنـاء اي من " قادة حرب
ـقدسـة " استـدانت لتـبقي األمـبيرات الـثالثة الصالحـيات ا
ـصـيـبــة ان هـذا الـعش كـله تــضئ جـنـبـات عــشـهـا ولـكـن ا
اصبح مـهددا بعد نفد ان صـبر مؤجره لهـا وهاهي تستعد
غادرته ,فحرب الصالحيات ليس لها سقف للملة اشيائها 
شـفر من الـقنـوات على انـواعها مادام أقطـابهـا ينـعمـون با
احليـاتية التواصلية الـتى يصعب عدها. دعوة ام عباس لن
بـية ويامـجلس نواب وياكل ترد يـاوزارة ويااو
من وكـله الله تعـالى على توزيع ارزاق
العباد ,ان اغلـقتم الباب بوجهها فان
اللـه رفع احلجـاب بيـنه وبـ دعوتـها
وان نسـيتـموهـا فان الـله لن ينـساها
كمـا لن ينسى ذنـبكم يوم تـقفون ب

يديه.
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الـصحـافة الغـربيـة لديهـا تقالـيدهـا وسياسـاتهـا واساليـبها
وهي تـتـمتع بـقـوة عـندمـا تـوجه انـتقـادات وتـطلـق تسـمـيات
على الالعـب حتط من انسانيتهم مثلما كانوا يطلقون على
ـهـاجم الـبـرازيـلي ادمـونـدو الالعب احلـيـوان  بـرغم هذه ا
سـاحة من احلـرية في الـكتـابة اال ان احـدا لم يطـلق على ا
دافع االيطالي زيدان تـسمية الـالعب اخلروف وهو ينـطح ا
مــاتـيـراتــزي في احلـادثـة الــشـهـيــرة وخـسـرت فــرنـسـا في
نـهـائي كـاس الـعالم  2006بـسـبب هـذه الـنـطـحـة الـزيـدانـية
كن  بسبب القاتـلة  في الصحـافة الرياضـية العراقـية ال
اخالق الكـثير من الزمالء  تسـمية العب او حكم او رئيس
ــا يــحط من انــســانــيـــته في وقت نــشــاهــد به اعــتــداءات

. صارخة ومخجلة ضد احلكام من العب
ال يـتـمـتـعـون بـأبـسط مـقـومـات االنـسـانـيـة فـيـمـا ان حـكـاما
يــظـلــمـون الــفــرق بـصــفـارات فــادحــة ورؤسـاء في االنــديـة
واالحتـادات اليـعـرفـون احلق من الـبـاطل ويـعـبـثـون بـأمـوال
الـريــاضـيـ ولـم يـقـدمــوا شـيـئــا يـذكـر فـي مـجـال عــمـلـهم
مازالـوا معـززين مكـرم لـو كان هـؤالء يعـملـون في اوربا
ــا كـنــا ســمــعـنــا اوصــافـا كل في مــجــال اخـتــصــاصه ر
واســمــاء حتـدث لــهــا ضــجـة او مــوجــة من الــضــحك فـوق
ـدرجـات وتـدخل الـعـشائـر لـفض نـزاعـات لـهـا اول وليس ا

لها اخر.
ــغـلــقـة يــطـلــقـون اســمـاء  خـلف الــكـوالــيس وفي الــغـرف ا
مـضــحــكـة مــبـكــيــة مـعــا وقـد تــصل الى الــرئــيس واحلـكم
والالعب واعـضـاء االدارات واالحتـادات الـريـاضـية وحـتى
بيـة ولكن هؤالء غير قادرين على على الـوزارة واللجنة االو
فعل شيء لـكونهم يشاهـدون بأعينهم اين وصـلت رياضتنا
وهم السـبب الرئيس في هذا االمـر ماذا يحصل لو ان كل
نتقدين هؤالء الذين يـعملون في مجـال الرياضة يسكـتون ا
بعـمل منضـبط مخطـط له وهم يرفضـون اية حالـة فساد بل
يحاربون من مواقعهم بشراسة وقوة في سبيل ابعاد التهم
والشـبهات واالنـتقادات والـتسمـيات عن انفـسهم الى متى
ـهـنـية تـزنـة وا تـبـقى وسـائل االعالم الـرياضـيـة السـيـمـا ا
شـبـوهة ولم لـفـات ا مـنـها  تـشـير الى وجـود اطـنـان من ا
ــعــنـيــة ســاكــنــا ســواء تــنــفي او تــتــخـذ حتــرك اجلــهــات ا
االجـراءات الـرادعــة هم يـريـدون من الــسـلـطــة الـرابـعـة ان
تتـحول الى سلطة خاضعة خانعة ولكن ان حصل مثل هذا
االمـر فـأن الـريـاضـة الـعـراقـيـة  تغـرق في بـحـر من الـوحل
ا هي غارقة االن  هل سياتي الـيوم الذي ستخرج اكثـر 
به الصحـافة الرياضية في العراق عن سياستها وتقاليدها
ـنتـقـد بـشـدة وبـشـكل فـاضح وجـارح حتى وتـرتـدي ثـوب ا
كن ان يـصف به يـسـتـطـيع الـصـحـفي واالعالمي قـول مـا
قـدرات رياضـتـنا بـأوصاف من يـتالعب 
ـا وتـســمـيـات وتــكـون قــريـبــة الـشــبه 
اطلق على الالعب البرازيلي ادموندو
مؤسف ان نـسمعهم جميـعا يتحدثون
عـن االصالح ومـــحــــاربـــة الــــفـــســـاد
والـتزوير واالجناز الـرياضي وحتطيم
االرقـام وهم من يـسـهـمـون بكـل هذا

اخلراب .

ـبـاراة نـديـة سـكـنـدر مــشـرفـاً وشـهـدت ا
واثارة واضحـة لفتت من خاللـها  انظار
جــمـهـور الــفـريــقـ الـغــفـيــر الـذي تـابع
ـــبــاراة طــيــلـت وقــتــهــا والـــتي كــانت ا
نــتـيـجــتـهـا مـهــمـة لـلــفـريـقـ لــتـحـسـ
ـتــذبـذب في جــدول الـدوري مــوقـعــهم ا
ووفى مـدرب الـديوانـيـة الـكـابـ الدولي
رزاق فـرحان بـوعـده جلـمـهـور فريـقه في
ـبــاراة فـيــمــا لم يـوفق حــصـاد نــقــاط ا
مدرب الطـلبة الـكاب ثـائر أحمـد بوعده
جلــمــهــور فــريــقه عــنــدمــا كــرم خــصــمه
ــبـاراة الــتي حـصل الــديـواني بــنـقــاط ا

عليها باستحقاق.                
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بداية جيدة مـفعمة بتـبادل الهجمات من
قـــبل العــبـي الــفــريـــقــ وكــفـــة الــفــريق
الديواني هي االرجح بعد ان نقل العبوه
الـكـرات بــاسـتـمـرار الى ســاحـة الـطـلـبـة
تواضع الذي ستـواه ا الذي ساعـدهم 
ظـهـر به العـبـوه الـلـذين لم يـشـكـلـوا اي
خطورة تذكر على مـرمى الديوانية الذي
اضاع العبوه عدة فرص سـهلة للتهديف
بــسـبب الــتـســرع وكــان من ابـرزهــا كـرة
العب الـديوانـيـة الـشـاب مصـطـفى مـؤيد

رحـلة الثانـية ادارها احلكام متاز - ا ا
الـــدولي عــلـي صــبــاح وجـــلــيل صـــيــفي
ومـقــداد عـقــيل ومـحــمـد ريــاض واحـمـد
خــضـيـر مـقــيـمـاً لــلـحـكـام وعــبـد الـكـر

باراة التي ضيفها ملعب الديوانية في ا
بحضور حـيدر عبد احلـمزة نائب رئيس
مــجــلس احملــافــظــة ,ضــمن مــنــافــســات
اجلـــولــة الــعـــشــرين لــلـــدوري الــعــراقي
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بــــعـــشـــرة العـــبـــ خـــطف فـــريق نـــادي
الـديـوانــيـة ثالث نـقـاط مــهـمـة إثـر فـوزه
على فريق نـادي الطلـبة بهـدف نظـيف

في الدقـيقة  16انقذهـا بصعـوبة حارس
مرمى الطلبة علي رحيم وتزاحم الفرص
االخر لـزمالئه فالح عبـد الكـر و فارس
حـسـون لم يـكـتب لـهـا الـنـجـاح وتـشـهـد
فــــرصـــة وحـــيـــدة خـــطـــرة فــــقط هي في
الـدقـيـقة  34كـانت لـلـتـمـريـرة الـعـرضـية
لـكــابـ فـريق الــطـلـبـة مــصـطـفى االمـ
ــــهــــارة حـــارس مــــرمى ابـــعــــد كــــرته 
الـديـوانـيـة الـشـاب لـيث مـعن لـيـحـولـها

الى ركنية لم تكلل بالنجاح.             
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ع الـفــريق الــديـوانـي كـان واضــحـاً تــطـلـُّ
باراة مـن خالل االندفاع حلصـاد نقـاط ا
الـذاتي واحلـمـاس الــكـبـيـر الـذي اتـضح
عليه مـن خالل تسلـحهم بـعاملي االرض
واجلــمــهــور الــغــفـيــر الــذي فــوجيء في
الـدقــيـقـة  65بـقــرار قـاهـر من قــبل حـكم
ـبـاراة عــلي صـبـاح بــطـرد صـلب دفـاع ا
الـــديــوانـــيـــة عــلي نـــوري إثــر اشـــهــاره
البـطاقة الـصفـراء الثـانية بـوجهه لـينال
على أثره اعتراضـات غير مبررة من قبل
سـاعد حيدر مدير الفـريق علي عاجل وا
كـر الـلــذان ابـعـدا بـقــرار من قـبل حـكم
باراة وسرعان ما تـغير احلال ليعطي ا

نــــقص الـــــفــــريـق الــــديـــــواني اصــــراراً
واجـــتـــهـــاداً إضـــافــيـــ لـالعــبـي نــادي
الـديـوانيـة من خالل الـهـجـمـات الـعـديدة
التي شـكـلت خطـورة كـبيـرة  عـلى مرمى
فريق الطلبة الذي بقي العبوه في دوامة
وحيرة. لتشهد الدقيقة  70ضياع فرصة
ـــبــاراة لـالعب الــديـــوانــيـــة االفـــضل بــا
مصـطفى مـؤيد الـذي عوضـها بـتسـجيل
هـدف الـسـبق االول لـفـريـقه في الـدقـيـقـة
مسـتـغال كرة عـرضـية خـطـرة هيـأها 73
له زمــيــلـه الــبــديل انــور مــهــدي لــيالقي
الهـدف حـمـاساً في الـتـشجـيع الـديواني
لـفـريــقه الـذي كـان طــمـوحه واضـحـاً في
زيــادة غـلــتــهم في تــعـزيــز هــدفـهم األول
بأهـداف أخرى  وحـصل ذلك لهم عـندما
اضاف الالعب البـديل احمد عـبد الرزاق
سها وصلت اليه من زميله في اول كرة 
اجملــتـهــد عــلي حـامــد في الــدقـيــقـة  85
وسط حـســرة لالعـبي الـطــلـبـة وكـادرهم
التـدريبي وجـمهـورهم وادارييـهم  وكاد
مهـاجم الـديـوانيـة احـمد عـبـد الرزاق أن
يضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة
اال ان الــعــارضــة وقــفت حــائال ضــد 90

دخول كرته الهدف. فرحة العبو الديوانية بعد الفوز على الطلبة في دوري الكرة

ـسـتـوى الـذي يـلـيق بـالفـريق واظـهـار ا
رور الذي عليه تخـطي  بوابة اليوم  وا
مـنهـا   والتـوجه بـقوة الى لـقـاء النـصر
الــســعــودي االثــنــ الــقــادم االخـرى
الـتي حتـتـاج دخـولـهـا وقـيـادتـهـا
بحـذر شـديد ومـواصـلة حتـقيق
طلوبة النتيجة ا
واالســــتــــمــــرار
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