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نتخب الشـباب بكرة القدم الرياضي الك التدريبي  اليـة ستحل قريبا ودعا خالل استقـباله ا شاكل ا اكد وزير الـشباب والرياضة الدكتور احـمد رياض ان جميع ا
عاناة العبي منـتخب الشباب من قبل الـكاب قحطان جـثير سابقا ال يـوجد اي قانون او سند الى الصبـر كون القادم افضل بإذن الـله.  وقال رياض خالل استمـاعه 
تسـتـند عـلـيه االحتـادات الريـاضـية فـي صرف االمـوال لـلنـشـاطات والـفـعـاليـات الـرياضـيـة وآلـيات الـصـرف تعـتـمد عـلى احملـسـوبيـة والـعالقـات الشـخـصيـة لـذا ادعو
ـقبـلـة. وقدم وزيـر الـشبـاب والـرياضـة عددا من ـالـية سـتحـل خالل االيام ا ـشاكل ا الـرياضـيـ الى الصـبـر من اجل انصـافـهم وفق القـانـون مشـيـرا الى ان جمـيع ا
نتخب الشباب ابرزها توفير السكن لالعبي احملافظات وتخصيص سيارة لنقلهم الى الوحدات التدريبية واعطائهم االولوية في التدريب على ملعب التسهيالت االدارية 
وافقة عـلى إقامة معـسكر داخلي لهم اسـتعدادا لتـصفيات غرب آسـيا للشـباب التي ستقـام في فلسطـ فيما وعدهم رحوم عـلي كاظم في مقر الـوزارة فضال عن ا ا
بـزيارة لـلوحدة الـتدريبـية لـلوقوف عـلى احتـياجات الالعـب وتقـد الدعم لـهم في استحـقاقـاتهم اخلارجـية.  وفي خـتام اللـقاء ثـمن قحطـان جثيـر وخالـد محمـد صبار

نتخب الشباب.  ا قدمه من تسهيالت  سار الرياضي وجعل القانون فوق كل شئ شاكرين له  خطوات السيد الوزير في تصحيح ا
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ألــــتــــقى رئــــيس جلــــنــــة الــــشــــبـــاب
والريـاضة في مجـلس النـواب عباس
عـــلــــيــــوي وفــــد االحتــــاد الـــعــــراقي

للـصحافـة الريـاضية بـرئاسـة الزميل
خالد جاسم رئـيس األحتاد وعضوية
الــزمـيــلـ الــدكـتــور نــاظم الـربــيـعي
عــضــو مـجــلس نـقــابــة الـصــحـفــيـ

ــســتـشــار الــقــانـوني الــعــراقــيـ وا
لالحتـاد ويـوسف فـعل رئـيس الـقسم

الرياضي في جريدة الدستور .
وفي مــسـتــهل الـلــقـاء أشــاد عـلــيـوي

ــهـم لألعالم في بـــالــدور الـــفـــاعل وا
مـسيـرة احلـركة الـريـاضـية من خالل
تـــشــخــيص الــســلــبــيــات واألخــطــاء
ضيئة في عالم واألشادة باحملطات ا
األجنـاز الـريـاضـي مـؤكـدا في الـوقت
نــفـسه عــلى ضــرورة أبـتــعــاد بـعض
ـــشـــهـــد األعالمي الـــشـــخـــوص في ا
الـــريــاضي عن أســـلــوب الــتـــســقــيط
واألستهداف الـشخصي ألجل األثارة
األعالمـيـة أو ألهــداف خـاصـة سـيـمـا
بـــعــد تــداعــيــات األزمــة الــريــاضــيــة

القائمة . 
ـتابـعة وأشاد الـزميل خـالـد جاسم 
وحرص جلنـة الشبـاب والرياضة في
فردات مجـلس النـواب احلالي لـكل ا
ـتـعـلـقـة بـالواقـع الـرياضـي واالمال ا
ـعـقـودة عــلـيـهـا بـشـخص الـكــبـيـرة ا
ـا يــتـمــتع به من خــلـفــيـة رئــيـســهــا 
رياضيـة واعالمية وعالقـات متوازنة
ورصـــيـــنـــة مع مــــخـــتـــلف األطـــراف
الـــريـــاضـــيـــة مـن أجل الـــعـــمل عـــلى
أحتـواء األزمـة والسـعي احلـثيث من
أجل األسـراع في أجنـاز التـشـريـعات
ـعــطـلــة مــنـذ أكــثـر من الــريــاضـيــة ا
دورتـــ من عـــمــر مـــجــلس الـــنــواب
ـبــيـة ومــنــهـا قــانـوني الــلــجـنــة األو
واألنــديـــة الــريــاضــيــة وغــيــرهــا من
مـشــاريع الـقـوانــ الـتي تـمس دورة
حيـاة الريـاضة والـرياضـي .وتـبنى
رئيس جلنة الشـباب والرياضة كامل
ذكـرة التـي تقـدم بهـا وفد تفـاصـيل ا
األحتاد العراقي للصـحافة الرياضية
بشأن شـمول الـصحفـي الريـاضي

بــقـانــون مـنح الــريـاضــيـ األبــطـال
والرواد رقم (  ( 6لـعام  2013حيث
أوضح رئــــيس االحتــــاد أن شـــمـــول
الصـحفيـ بهـذا القـانون هو واجب
وطـــني واخالقـي بــالـــنــظـــر لــدورهم
الـــكــــبــــيـــر فـي مـــواكــــبــــة األحـــداث
ـشــاركـة في صــنـاعـة الــنـجـاحـات وا
الرياضية اخملتلفة مؤكدا أن األحتاد
ســـبق وأن عـــقــد عـــدة أجـــتــمـــاعــات
2015 وورشــــــــة عـــــــــمـل فـي عــــــــام 
بـــــالــــتـــــعــــاون مـع احتــــاد الـــــقــــادة
ــشــاركــة نــخــبــة من الــريــاضــيــ 
االعالمـيــ واخلـبــراء و الـتـوصل
بعـدها الى إدخال مـقتـرحات األحتاد
وفق معايير مهنية دقيقة في مسودة
ذكور قترح على القانون ا التعديل ا
اني اال ان الـتقـاعس واألهـمـال الـبـر
سودة قانونيا حال دون أقرار هذه ا
. وقـــدم الـــزمـــيالن الـــدكـــتـــور نـــاظم
الــربـيــعي ويـوسف فــعل عـدة أفــكـار
ومقـترحات بـناءة وعـملـية تصب في
ــثـــمـــر حــالـــيــا خــدمـــة الـــتــعـــاون ا
ومــســـتــقــبـال بــ جلـــنــة الـــشــبــاب
والـــريــاضـــة الـــنـــيـــابـــيـــة واألحتــاد
العـراقي لـلصـحـافة الـريـاضيـة حيث
أكـد رئـيـس الـلـجـنـة حــرصه الـكـبـيـر
وأصــراره عـــلى تــبــنـي تــلك األفــكــار
ـقـترحـات وفي مـقـدمـتـهـا الـسعي وا
نحـو تسـريع خطـوات تشريـع تعديل
قــانــون مــنح الــريــاضــيــ األبــطــال
ــا تــتــضــمــنه مـن فــقـرات والــرواد 
خاصـة بأضـافة شريـحة الـصحـفي

الرياضي الى هذا القانون.
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الذي سيدافع عنه البعد نقطة وتعويض
اضي  قبل ان خسارة الـنفط االسبـوع ا
ـعــاكس اثـر تــتـغــيــر االمـور بــاالجتــاه ا
تـلـقي الـفــريق خـسـارتـ وسط مالحـقـة
الـزوراء الــذي يـحـاول  تـضــيق اخلـنـاق
عـلـى الـكـرخ الــذي يـامل الــلـعب من دون
اخــطــاء لــعـبــور صــفــوف الـطـالب الـتي
ـيــنـاء الـبـصـري انـتــظـمت بـعــد عـبـور ا
والن الفـريق اسـتفـاد الـكثـيـر من النـقاط
التي عززت مشاركته االفضل منذ عودته
قبل عـدة مواسـم قبل ان يـفاجـا الكل مع
الـــعــودة الــثــانــيــة والــظــهــور الــواضح
ـمـيـزة الـتي ـؤثـر وتـقــد الـنـتـائج ا وا
عززت من تـواجده والنه اليـريد االبـتعاد
عن االنتـصارت عـندمـا يسـتقـبل الطالب
الـذين يـدخـول بـصـفـوف  لـديـهـا احلـالة
ـرتـفـعة بـفـضل الـتـفـوق على ـعـنويـة ا ا
وقع احلـالي الذي يـناء والـدفـاع عن ا ا
يشـكل حافـزا لالعـب لـلدفـاع عنه وسط
طموحات التقدم وهذا مـرهون بالنتيجة
الــــتـي تــــتــــوقـف عــــلى اداء الـالعــــبــــ
ــعــول عــلــيـــهــا من لــديــهم واالســـمــاء ا
اخلــبـرة وســبق ولـعــبـوا لــلـمــنـتــخـبـات
ـنـافـسـات اخـتـلـفت والن الـوطـنـيـة الن ا
الـــصــراع عـــلـى اشـــده نـــحـــو حتـــســ
واقع. وتـبـدو فرصـة اربـيل  قائـمة في ا
احلـصـول عـلى كــامل نـقـاط مـبـاراته مع
ضـــيـــفه فــريـق احلــســـ الــذي يـــعــيش
اصـــــعب ايـــــامه وفـــــشل فـي اخــــر ثالث
جوالت ومتعب ومجهـد بشدة  وسيكون
ـطلـوب امام سـتوى ا امام فـريق  قـدم ا
اجلوية وكل الدالئل تشير الى قدرته في
حـسم االمـور الـتي تـتـوقف عـلى طـريـقـة
اكـرم احـمد سـلـمـان ودور الالعـبـ بـعد
ـنـاسب امـام اجلـويـة ويـتـواجه االداء ا
الــكــهــربــاء واالمــانــة في  مــهــمــة تــبـدو
صـعبـة عـلى االثـن بـعـدمـا جترع االول
خــســارة الـشــرطــة الـعــريـضــة والــثـاني
لـعبه امام الـصناعـات وكالهما توقف 
يــرغب بــالــفــوز امـام تــراجع الــكــهــربـاء

بـــغــيــر الــفــوز  في زقـت تــامل عــنــاصــر
سـار النـتـائج التي النـجف في الـعـودة 
اتــوقـفت بــخــسـارة نــفط اجلــنـوب وذلك
يتطلب الـلعب بحماس وتـركيز وخطوط
فـاعلـة والن الـفـريق يضم عـنـاصـر قادرة
عــلى الـــعــودة بــســـرعــة لــعـــزف نــغــمــة
الــفـوزفي ظل عــطــاء الالعـبــ الـواضح
ـرحــلـة احلــالـيـة والزال في مــنـذ بـدابــة 
وضـع قــــادر عــــلـى  حتــــقــــيق االجنــــاز.
وتــشـهــد مـديـنــة الـبــصـرة لــقـاء االخـوة
ـينـاء الذي االعداء بـ نـفط اجلنـوب وا
يـحـضى بــاهـمـيـة كـبـيـرة عـلى مـسـتـوى
الــفــريــقـن واهل الــبــصــرة مع انه يــاتي
بــغـيـر وقــته بـالــنـسـبــة  لـلـمــيـنـاء الـذي
ـوقع الــثـامن عـشـر يـعـانـي  ويـقف في ا
في وضع متاخر وغير متوقع بعدما 25
اكــلـتـه الــنـتــائـج الــسـابــيــة فـي مـلــعــبه
وخـارجه عـلى السـواء واخـرهـا خـسارة
الطالب في الثوان االخيرة ما زاد الط
بـله بـعـدمـا تـخـلى عن تـتـحـقـيق الـفـارق
ــلـعـبه حــتى مع الـفــريق الـضــعـيــفـة و
الـذي فـرط بـالـكـثـيـر من الـنـقاط  قـبل ان
يـدخـل الـلـقـاء فـي ظـروف مـخـتــلـفـة البل
ويــــلـــوح له فـي االفق امل ضــــعـــيف في
ــرحـلــة احلــالـيــة االصـعب في تــخـطي ا
واسم االخيرة  قبل ان يواجه التحدي ا
ــثـلــة بــالــبــقـاء فـي مـوسم احلــقــيــقي 
مــتـراجـع واليـحــتـاج اال تــعــلـيق ويــريـد
ــيـنــاء الــبــقـاء رغم فــريق ا
عجز الالعب عن العطاء
واخـفـاقـهم في الـكـثـير
ــبـــاريــات ولــو من ا
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تـظهـر اغـلب مـباريـات اجلـولـة السـابـعة
ـمـتز والـعـشـرين من مـسـابـقـة الـدوري ا
ـقـر لـهـا ان تـنـطـلف غـد االربـعاء بـكـرة ا
ـواقع مـهـمـة جـدا ومـؤثـرة عـلى تـغـيـر ا
بـدءا من  اخلــامس  حـتى الـثــامن عـشـر
ــواجـهـات الـتي تــتـضـمـنـهـا في ضـوء ا
واقع ذكـورة  بـسبب تـداخل ا اجلولـة ا
وسـط تــاثــيــر فــارق الــنــقــطــة ونــوعــيـة
ـبـاريـات وخــوضـهـا بـظـروف مـتـشـابه ا
ـواقع الــشـغل الـشــاغل لـفـرق وتـفــارق ا
ـؤخرة واالهـتـمام بـالـهـروب منـهـا قبل ا
فوات االوان واالحرى بـلجنـة احلكام ان
ـبـاريـات الى  بـر تـعـمـد طــواقم  تـاخـذ ا
االمــان  بـســبب حـســاسـيــة االمـور والن
الـكل يــبـحث عن الـفـوز اليــقـبل بـغـيـرهـا
جـــريــا عــلـى الــعــادة لــكـن مــهم جــدا ان
بـاريات  بـاقل االخطـاء. وعودة تخـرج ا
ـبـاريـبــات الـغـد عـنـدمـا تـقـام مـبـاراتـ
ــركـز الـرابع عـشـر االولى بـ صـاحب ا
الــصــنــاعـات  27والــنــجف ثــاني عــشـر
الــســلم  االول حــقق فــوزا مــهــمــا الـدور
ـاضي عــنـدمـا اوقف مـســلـسل االمـانـة ا
والـتـقـدم وغـيــر ذلك  سـيـجـد نـفـسه فس
مـوقع مـتـاخـر وسط مالحـقـة الـديـوانـية
والكـهرباء والـسمـاوة ما يـضع الالعب
ـرور حتت اخلــروج بـفـوائــد الـلــقـاء  وا
ــوقع مــنه كــلــمــا امــكن امــام حتــســ ا
والـرغـبـة في الـتـواجـد في مـواقع اربـيل
لـكن االهمـيـة بالـنتـيـجة االيـجـابيـة التي
تـضـمن له الـبـقـاء وتـوسـيع الـفـارق
مـع مالحـــقــيه اذا مـــا  اتت بـــقـــيــة
ـصـلــحـة الــفـريق الـذي الــنـتـائـج 
يفكر بكـيفية عبـور بوابة النجف
الــــتي تـــعـــرضت لـــهـــزة قـــويـــة
بـالــسـقـوط فـي مـلـعــبـهـا وحتت
انــــظـــار االنــــصــــار وخــــشــــيـــة
الــتــعــرض لــلــخـســارة لــثــانــيـة
تـوالـيـا لــصـعـوبـة الـلـعب ذهـاب
رغم تـــوازن الــفــرق فـي الــفــتــرة
االخــيــرة لـــكن الــصــنــاعــات في

الوضع اخملتلف تماما
واليــــــــقــــــــبل

وعـودة االمــانـة لـنـسج  الــنـتـائج   وهـو
افــضل من الـكــهـربــاء.  ولـقـاء مــهم جـدا
ـتـشي بـفـوزه يـسـتــقـبل به الـديـوانــيـة ا
عــــلى فـــريق احلـــســـ وشـــكل خـــطـــوة
ايـجابـيـة دعـمت جـهـود الفـريق من اجل
البـقاء والن الـنتـائج االيجـابيـة تعد اهم
وسم وهو مـا يبحث عنه عوامل انقـاذ ا
ـضــيف جلـيــرانه الـسـمــاوة الـذي قـدم ا
ثالث جـوالت  جـيـدة اضـاف مـنـها سـبع
نـقـاط  وابـتـعــد لـكـنه يـحـتـاج الى نـقـاط
ـــكن ان يـــفـــرط بـــهــا الـــلـــقــاء الـــتـي ال
الـديوانـيـة الن الرهـان عـلى البـقـاء ياتي
ـباريـات التي يـقدرهـا العبو عبـر  هذه ا
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ـواجـهة ـتـصـدر الى الـعمـارة  ويـخرج ا
وقع اخلامس نـفط ميسان في صاحب ا
مـهــمـة تـظــهـر صـعـبــة في  ثـاني خـروج
للـمتصـدر وكله امل في اضـافة الـنتـيجة
ـــطـــلــــوبـــة في ظـل عـــطـــاء الـالعـــبـــ ا
ـتـصــاعـد وفي خـطـوط الــعـمل بـجـديـة ا
وتـــريـــد احلــفـــاظ عـــلى ســـجل الـــفــريق
ــرشح لــلــقب في وقت لــلــنــهـايــة والنه ا
يـــريــد اهل الـــعــمــارة ضــرب ضـــربــتــهم
وحتقيق اسبقية الـفوز التي  عجز عنها
الــكـل رغم مــرور  26جــولـــة.  ويــلـــتــقي
اجلــويـــة احلــدود  في مـــبــاراة يــامل ان
ـســار الــنــتــائج يــعــكس قــوتـه ويــعــود 
ــتــعــثــر ــســتــوى ا االيــجــابــيــة بــعـــد ا
والضـعـيف في اخـر اربع جوالت بـعـدما
تـعــادل مـرتـ من مــيـسـان وبــعـدهـا من
اربــيل  واتـــسع الــفــارق  11نــقـــطــة مع
الـــغــر الــشــرطــة فــيــمــا يــرى احلــدود
رحـلة االولى الفـرصـة  لتـكرار نـتـيجـة ا
بعدما قهر اجلـوية بهدف وانتهى  اخر
لـقـاءات اجلـولـة  26بـفـوز الـزوراء عـلى
مضـيـفه البـحـري باربـعـة اهداف لـواحد
في الــلــقـاء الــذي اقــيم اول امس لــيـرفع
رصـيـده الى  44نـقـطـة فـي نـفس مـكـانه
ـسـتـولى الـرابـع بـعـدمـا ســيـطـر وقــدم ا

ــنــتــظــر مــنه وحــاصل اهــداف كـاد ان ا
يصل في االخير الى خـمسة اهداف لوال
اضاعة عالء عباي ركلة اجلزاء لكن مهم
ان يــســتـعــيــد الـزوراء هــويــته ويــنـجح
بـالـفـوز خـارج ديـاره والـعـودة لـلـنـتـائج
طلوبـة بعيدا عن الـوضع الذي يعيشه ا
الــبــحــري  الـذي اليــحــتــاج الى تــعــلـيق
ويـامل جـمـهـور الـزوراء ومـدرب الفـريق
ــذكـور حــكــيم شــاكـر ان يــكــون الـفــوز ا
نــقـطــة الـتــحـول بــعـد خــسـارتي الــكـرخ
واخلروج  من دوري ابطال اسيا واالمل
وقع لـثالث في نهاية في الوصول الى ا
ؤجـلت االمر اذا مـا استغل مـباراتـيه ا
مع اجلويـة والنـجف لكن عـليه ان يـلعب
بـحـذر وتـركــيـز وقـوة  لـتـحـسـ االمـور
الــتي تــراجـعت كــثـيــرا  قـبـل ان يـتــلـقى
البـحـري اخلسـارة اجلـديدة الـتي قـربته
بــــعــــد اكــــثــــر مـن اخلــــروج من  دائــــرة
نافسات التي تعـطل فيها وفشل كثيرا ا
وبات يعاني من ازمـة النتائج ويـستقبل
الـــزوراء الــعــائــد لــســكــة االنــتــصــارات
للـوسط كله امل في حتـقي الفـوز الثاني
واصـلة الضغط عـلى الكرخ بعد تواليا 
تــقــلــيص الــفــارق الى خــمس نــقــاط مع
فـارق مبـاراتـ لـكن االمور تـتـطـلب عدم
التوقف بـاية مـحطة اذا مـا رغب الفريق
التـقدم لـلمـوقع الثـالث على االقل بـعدما
فرط بالكثيـر من النقاط  في وقت يبحث
ـــرحــــلـــة الــــوسط عـن فـــوزه االول فـي ا
احلـالـيـة خــارج الـنـجف. وبـعـد سـقـوطه
الـــرابع عــشـــر امــام الــزوراء يــســـتــقــبل
الـبـحــري الـنـفط في لـقــاء يـبـدو صـعـبـا
واليـــخـــتــلـف عن لـــقــاء امس االول والن
الــفـريق غــيـر قـادر عــلى الـعــطـاء في كل
ـالعب قــبل ان  يــفــتــقــد لــلــتـركــيــز في ا
مـعـاقـله الـتي بـقـيت مـسـرحـا لـلـضـيوف
وبات اكـثر قـربا لـلهـبوط من الـبقاء  الن
الـنـفـط سـيـحـضـر وكــله امل في الـعـودة
بـكل الـنـقـاط الـتي يـبحـث عنـهـا امال في

احتالل مواقع الوسط.
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مـرة اخـرى يلـجـأ مـدرب مـنتـخب شـبـاب الـعراق
لـكـرة الـقـدم الـكـابـ قـحـطـان جـثـيـر الى وسـائل
االعالم ليبـعث من خاللهـا رسالة عـاجلة الى من
يــهــمه مــســتــقــبل مــنــتــخـب الــشــبــاب الــذي بـدأ
حتــضـيـراتـه خلـوض تـصــفـيــات آسـيـا حتت 18
عـامًا .. جـثـيـر يشـيـر الى ان اسـتعـدادات فـريقه
بدأت وسط حـالة من االهمـال جراء الـتداخل ب
ـؤســسـات الـريـاضـيــة وفي ظل اخلالفـات بـ ا
ـبيـة على وزارة الشـبـاب والريـاضة والـلجـنة األو

حد قوله.
ــلك كـرات جــديـدة ويــضـيف فـي تـصــريـحه "ال 
عُد للمنتخب رغم للتدريبات ولم نطبق البرنامج ا
بـســاطـته واقـتـصـاره عـلـى مـعـسـكـر داخـلي في
ــالي لـالحتـاد الــفـتــرة احلــالــيــة حــيث الــوضع ا

العراقي لكرة القدم صعب".
ويقول جثير ان فريقه بحاجة إلى تدريبات مكثفة
الية الحتاد واهتمام أكبر ويترقب انتهاء األزمة ا
ؤسـسات الرياضية الكرة وزوال اخلالفات ب ا

ليتمكن من إعداد الفريق بشكل جيد.
ـكن الـقاء الـلـوم عـلى مـدرب منـتـخب شـباب ال 
العـراق لـكرة الـقدم ,اذا تعـثـر اعداد الـفريق ولم
ــــــرحــــــلـــــة ,وهـــــو يــــــحـــــقـق هــــــدفه فـي هـــــذه ا
اجـتـيـاز منـافـسات مـجـمـوعتـه لتـصـفـيات بـطـولة
وافقة شباب آسيا التي سيضيفها العراق بعد ا
الـرسمـيـة لالحتاد اآلسـيـوي .. ولكن الـتـساؤالت
التي تـفرض نـفسهـا هنـا هي كيف يـخطط احتاد
كـرة الـقـدم عــمـله لـلـمـوسم الـواحـد ,وليس الربع
ــعــقـول ان يــنــفــذ االحتـاد ســنــوات .. وهل من ا
ـتــلك خـطـة بــديـلـة بـرنـامــجه الـسـنــوي دون ان 
خلـطـته الـرئـيـسة ,وال يـتـوقع حـدوث مشـاكل في
ـعاجلتها .. كيف خطته الرئيسة ,وال يهيأ نفسه 
ـكن الــقـبـول بــان االحتـاد ال يــسـتــطـيع تــوفـيـر
ــنــتـــخب وطــني لـــلــشــبــاب ,وهي كــرات جــيـــدة 
ستلزمات .. وال اعرف هل (الكرات) من ابسط ا
نتـخب الشباب ,هو ان اهمال احتـاد كرة القـدم 
ـنـتخب ضـامن لـعـبـوره التـصـفـيات من بـاب ان ا
عـلى اسـاس انــهـا سـتـقـام في الـعـراق ,وان فوز
مـنـتـخب الـشـباب عـلى مـنـتـخـبـات سلـطـنـة عـمان
والكويت وفلسـط وباكستـان امر مفروغ منه ..
ان مثل هذا الـتفـكير (ان) كـان حاضراً في ذهن
االحتاد ,فـهـو مـؤشــر عـلى حـجم االهـمـال الـذي
يـتــعــرض له مــنــتـخـب الـشــبــاب في هــذه االيـام,

وسطحية تفكير االحتاد.
ـارسه احتــاد كـرة ازاء هــذا الــتـقــصـيــر الــذي 
القدم بـحق منتخب الـشباب نـقول من هي اجلهة
الـرياضـية الـعـراقيـة الـرسمـية ,التي تـراقب عمل
كن لها ان (تـعاقبه) اوعلى االقل ان االحتاد ,و
تــخـضــعه لـلــمـســاءلـة ,عـنــدمـا ال يــؤدي االحتـاد
واجــبه .. اذا كــانت هـــنــاك رقــابــة داخــلــيــة (اي
داخـل االحتــاد) فـــايـن هي .. واذا كـــانت هـــنــاك
ـــاذا ال تــســـجل رقـــابـــة خـــارجــيـــة فـــاين هي ,و
حضـورهـا .. تسـاؤالت ستـبـقى على االرجح بال
اجـــابـــات .. وســـيـــتـم تـــســـجـــيل
اخـفاق مـنـتـخب الـشـباب في
اجــتـيـازه لـتــصـفـيــات بـطـولـة
كاس آسـيـا ( ال سـمح الله )
ضــد الـــظــروف كــمــا في كل

مرة .
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في أجـواء ريـاضـيـة شـفـافـة وبـحـضور
عــدد كــبــيــر من رواد كــرة الــديــوانــيـة
اخـتتمت في محـافظة الديوانـية بطولة
ــرحـوم الـالعب مـرتــضى احـمــد عـلي ا
طــــخــــاخ االولـى الــــتي اشـــــرفت عــــلى
يات تـنظـيمهـا جلنـة القادسـية لألكـاد
يـة الكابـ غا عريبي الـتابعـة ألكاد
ية احتاد كرة وتـوج فريق أشبال اكاد
الـــديــوانـــيــة بــطـالً لــهــا إثـــر فــوزه في
ــبـاراة الـنــهـائـيــة عـلى فــريق أشـبـال ا
ـيـة نـيـبـورعـفك بـ 2ـ 1 هـدف في اكـاد
ــبــاراة الــتي ضــيــفــهــا مــلــعـب نـادي ا
الـنجمـة الرياضي وقـادها بنـجاح طاقم
حتـــكـــيـــمي شـــاب مـــؤلف مـن احلـــكــام
الـشقيقان علي ومحـمد محسن نغيمش
ومــنــتــظــر عــلي وعــلي جــبــار مــشــرفـاً
باراة التي افرزت العديد من وشهدت ا
 الــوجـوه الـكـرويـة اجلــيـدة الـتي يـأمل
لــهـا مــسـتــقـبل كــروي رائع تـمــتع عـدد
ـهـارات الـكـروية كـبـيـر من الالعـبـ بـا
الــــتي تـــرجــــمت الى الــــواقع من خالل
ــتـمــيـز ألداء العـبي ــسـتــوى الـفـني ا ا
الـفـريـقـ الـذين قـدمـوا مـبـاراة امـتعت
اجلـــمــهـــور احلــاضــر . ســـجل اهــداف
يـات احتاد الكـرة الالعب فـريق اكاد
ســيف ذو الــفــقــار ورسـول عــلي فــيــمـا
ـيـة نـيـبـور الالعب سـجل لـفـريق اكـاد
مـسـلم علي ويـذكر ان نـتائج مـنافـسات
ـربع الذهبي للبطـولة كانت كما يلي : ا
ـيـة احتـاد الـديـوانـيـة فـوز فـريق اكـاد
ـيــة نـادي الــيـقــظـة بــفـارق عــلى اكــاد
الــركالت الــتــرجـيــحــيـة بـ   5ـ 3 هــدف
ية نـيبـور على فريق وفـوز فريق اكـاد
ـيـة نـادي الـسـنـية بـ  3ـ 1 هـدف اكـاد
وفي خــتــام الــبــطــولــة وزعت الــهــدايـا
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والــدروع عـلى الـفـائـزيـن قـام بـتـوزيـهـا
كـاظم ناجي والـدولي معن كـاظم وسعد
عــبـــد االمــيــر مــديـــر شــبــاب وريــاضــة
احملــافـظـة وســعـد طــالب وعـلي عـوض
وكـــــامل زغـــــيــــر رئـــــيس احتـــــاد كــــرة
احملــافـــظــة و د. عــلي مـــحــمــد حــطــاب
والـكـباتـن غا فـاضل وسـعيـد مـحسن
وحـيدر خـالد  وقـال حا شالل مـسير
ــنــهــاج ان الــبــطـــولــة نــظــمت ضــمن ا
ـيـة ووفـاءًا للـمـرحوم الـسـنـوي لألكاد
الــذي مـثل مــنـتــخب شــبـاب احملــافـظـة
ووافـاه االجل إثر حـادث سيـر  وقدمت
ـشرفة درع الـبطـولة الى والد الـلجـنة ا
ــرحـوم مــرتـضى احــمـد عـلـي طـخـاخ ا
ويـذكر ان  18فـريـقاً شـاركت بـالبـطـولة

الــتي شــهـدت دعــمـاً مــشـكــورا من قـبل
ـيـالي ـيـاحي ورحـمن ا عـزيــز شـريف ا
واالحتـــاد الــفــرعي لـــكــرة الــديـــوانــيــة
وجلــنــته الــتــحـكــيــمــيــة وادارة مــلـعب
ـية الـنـجـمة .’مـثل فـريق اشـبـال اكـاد
احتــاد الـكـرة الــفـائـز بــكـاس الـبــطـولـة
الالعـبون حسن احمـد ومرتضى نضال
وســيف ذو الـفـقـار ورسـول عـلي وعـلي
حـــيــدر وعـــلي حــســـ وحــيـــدر تــركي
ووارث مـــحــمــد وســيـف عــلي ورســول
عــبــاس وعـبــاس صالح وعــلي صــبـاح
وحــسـ عــزيـز وحــسـ صالح وكـرار
عـــجـــة ومـــحـــمـــد عـــرفـــان وبـــأشـــراف
الـكـابتـن حـيدر حـس و عـرفان نـهاد

وغا فضل مشرفاً . انية إحتاد الصحافة في ضيافة رئيس جلنة الشباب والرياضة البر

ية ينبور عفك ية الديوانية تتفوق على أكاد أكاد

انـه تــاثــر فـي مــرحـــلــة االعــداد بـــســبب
ناصب خالفات االدارة واالطماع  على ا
مع ان الــكل لم يــبــادر من تـغــيــر الـواقع
والـــتـــضـــحـــيـــة مـن اجل الـــنـــادي فـــقط
واالعتماد على اجلـهة الراعية ومن لديه
اعـتـراض لـيـقـدم دلـيـله  وسط تـداعـيـات
النـتائج الـتي جرت الـفريق لـلوراء الذي
ـشاركة ر بـاشد حـاالته ويالـكاد امن ا
بــعـدمــا انــسـحـب اكـثــر من العب  وسط
ــالـيــة واالداريـة ــشــاكل ا تــفــاقم ازمـة ا
والن الـكل يـتـباكـى علـى الفـريق والزالت
اثارها قائمـة رغم الفترة العـصيبة التي
تــواجه الــفــريق بــعـدمــا اغــلــقت جــمـيع
كن لهـا ان تسهم في نافـذ التي كـان  ا
انقاذ الـفريق الذي  يـعول على عـناصره
التي سـتلعب امال في اسـتعـادة التوازن
في مـهـمـة صــعـبـة لـلـغـايـة  لـكن الـفـريق
سيلعب بـحافز البـقاء الذي ينـتظر منهم
تـقـد مـا بـوسعـهم  لـلـخـروج بـالـنـتـجة
ــطــلـوبــة عـلـى امل  االسـتــفــادة مـنــهـا ا
ـكـان عـلى ضوء مـا تـسـفـر عنه وتـغيـر ا
نـتـائج الـفرق الـقـريـبـة مـنه ولـزامـا على
ــطــلــوب ـــســتــوى ا الـالعــبــ تــقــد ا
بـاراة التي والتـعـامل بجـدية مـع وقت ا
ـنافـسة بـ الفـريق حتمل دومـا اثار ا
وحتـصى بـاهــتـمـام الـكل والن ارجـحـيـة
ـتـلك احلــضـور تـمــيل لـلـمــيـنـاء الــذي 
قــاعـدة شــعــبـيــة تـمــني الــنـفس بــعـودة
ـسـار الـنـتـائج والن مـواجـهـات الـفـريق 
الفريقن تمر باشيـاء كثيرة ومختلفة عن
جمـيع مبـارياتـهمـا منـذ ما عـاد اجلنوب
لـلـمـسـابـقة  2004وهـو اليـوم في وضع
وقع يـناء من حيث ا افضل بكثـير من ا
والنـتـائج واستـعاد تـوازنه بـالفـوز على
ــاضي وفي حـالـة فـنـيـة الـنـجف الـدور ا
شبه مستقرة وكذلك من حيث االمكانات
حــــتى عـــــلى مــــســــتـــــوى الالعــــبــــ
ن يـلـعبـون من فـترة نـتـدب  ا
مع الـــفـــريق  الــذي  اليـــريــد ان
يـخــضع االمـور الي اعــتـبـارات
كــــانت فـــقـط الـــلـــعـب من اجل
الــفـوز الن في ذلـك اهـمــيـة
كـبـيـرة عـنـدمـا يـاتي عـلى
ـينـاء  حـتى لـو تـسبب ا
ذلك في غـرقه وخـروجه
مـتازة نـظومـة ا عن ا
والن الكل مع الـفريق
ــدرب االول حــيـث ا
عـادل نـاصـر  احـد
ابـــــــــرز جنـــــــــوم
يـناء في فـترة ا
مــن الــــــــــــــــوقـت
وحصل الـشهرة
عــــنـــــدمــــا مــــثل
ـنــتـخب الــوطـني ا
قبل ان يـتجه لـلتدريب
في نـفس الـفـريق لـكـنه مـطـالب ان يـقود
اجلــنـوب لــلـنـتــيـجــة  بـعـيــدا عن  فـضل
ـطـلـوب ان الـفــريق ومـا شـابه ذلـك الن ا
يـــــؤدي الـالعـــــبـــــ  دورهم  والن االداة
ترغب بالفـوز السباب معـروفة الن الفوز
يناء يناء يعادل ست نقاط  لكن ا على ا
يريد استغالل كل هذه العوامل وحتقيق

الفوز الستعادة  هويته.
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ـسـار ويـســعى الـكـرخ الـعـودة بــسـرعـة 
الـنـتـائـج الـتي اعـتـاد عـلـيـهـا وافـضـلـهـا
لعبـه  الذي يضيف به عندمـا يتواجـد 
الــطالب وكــله امـل ان يــكــرر االنــتــصـار
للمرة الثانية على ثاني فريق جماهيري
بـعــدمـا هـزم الـزوراء فـي الـدور  مـا قـبل
ــاضي واحلـــفــاظ عــلى نــتــائج االرض ا
الـتي مــنـحـته الـتـقـفــدم لـلـمـوقع احلـالي

مدرب الزوراء
حكيم شاكر


