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الشرطة واالنتصار سيكون منعرجا
ــشــاركــة  حـيث مــهــمــا في مـســار ا
تقليص الفارق نقطة التحول  للنظر
لالمـــام  بــــعـــد اكــــثـــر وفــــتح امـــال
ـنــافـسـة  بـكل تـاثــيـراتـهـا  وامـام ا
مــبــاراة مـؤجــلــة مع الــزوراء وكـذلك
تــعـزيـز قــوة الـفـريق الــغـائـبــة مـنـذ
ــرحـلــة احلـالــيـة  مــا يـدعم بــدايـة ا
الحــقــة عــلى اجلـــهــود لــتــشــديـــد ا
ـرة ـتـصـدر بـشـكل مـخـتـلف هـذه ا ا
  جدا ومؤكد ان الالعـب متحـمس
خلــطـف كــامل الــنــقــاط عــبــر تــقــد
ــــطـــلــــوب ووضـع حـــدا  الـــعــــمـل ا
سلـسل تقـدم الشرطـة عبر االهـتمام
بالـلعب والرغـبة بـالفـوز حتت انظار
االنـصـار الـذين  يـدركـون ان  بـغـيـر
ـكن لالمور ان تتـجه نحو الفوز  ال
الــصـراع عــلى الــلـقب الــذي يــتـوقف
تمامـا على نـتيجـة اليوم  والـتعويل
عـلى جـهـود الالعـبـ الـذين يـكـونوا
قـد تـكـامـلـوا  بـعـدمـا افـتـقـد الـفـريق
لــعـدد مــنــهم  مــا اثـر  عــلى مــجـمل
االداء والنتائج  ويكون اوديشيو قد
اعـد الــعــدة لــلــمــهــمــة  الــصــعــبـة 
وبــدونـهــا  سـيــهــدد مـوقف الــفـريق
ـر بـفـتـرة مـتـبايـنـة من حـيث الـذي 
ـسـتـوى عـنـدمـا  خـسـر الـنـتـائج وا
نقطت مع اربيل  قبل ان يفوز في 
الوقت الـقاتـل على احلـدود النـتيـجة
الــتـي يــعـتــقــد جــمــهــوره انــهــا اتت
بــوقـتـهــا بـعــيـدا عن مــسـتـوى االداء
لكـنـها كـانت خـطوة جـيـدة سيـكون 
لـهـا تـاثـيـر عـلى لـقـاء  الـيـوم االكـثـر
اهــمـيــة الـذي يــحـتــاج الى شـجــاعـة
ـؤكـد يـنـشـدون   ا وجـهـود الالعـبـ
الــفــوز في  مــبــاراة تـظــهــر صــعــبـة
وحتتاج الى اجلاهزيـة واللعب بقوة
وتـركـيــز ومن دون اخـطـاء  الن غـيـر
اخلروج باالنتصار فان ذلك سيهدد 
ويضعف من االمور التي حتتاج الى
بــذل كل اجلــهــود وان يــخــدم  الــكل
لـلكـل  خصـوصـا تـلك االسـمـاء التي
يعول عـليهـا  في لقاء الـيوم واثبات
باراة جدارتهم الن الـفريق لم يقـدم ا
ـــرحــلــة ــنــتـــظــرة مــنـــذ بــدايــة  ا ا
احلـــالــيــة  ومــهــمـــة الــيــوم لــيــست
بــالــسـهــلـة امــام مــحـاولــة الالعــبـ
خــوض الـلــقـاء بـقــدرات عـالــيـة وهم

ــــا تـــــخــــرج مـن حــــســـــابــــات  ور
تصدر  الذي يدرك طبيعة االمور  ا
وان يــــكــــون الالعــــبــــ عــــلى قــــدر
ـسـؤولـيـة بـعـدمـا حـقـقـوا الـنتـائج ا
ـهـمـة مــنـذ بـدايـة الـدوري في عـمل ا
جـيـد  عبـر عـطـاء وجـهـود الالعـب
ـطـلـوبة  واالسـتمـرار في الـنـتائج ا
في ظل حـالـة االســتـقـرار الـتي يـامل
ان تـاتي بـنـتــيـجـة الـيـوم  من خالل
الــتـــشــكـــيل الـــذي يــشـــغل خـــطــوط
الفريق  في وضع استثـنائي يعتمد
عــلى يـقــدمه الالعـبــ في أفـضــلـيـة
واضــــحـــــة ولـــــوجـــــود الالعـــــبــــ
اجلــاهــزين  الــذيـن شــكــلــوا الــقـوة
الــواضــحــة  الــتي مــنــحت الــفــريق
الـــنـــتــــائج اجلـــيــــدة  حـــيث  قـــوة
الـهجـوم الـذي يـقوم بـالـعـمل الكـبـير
ــــردود عـــبـــر قــــدرات عالء عـــبـــد وا
الزهرة ومهـند  علي واحلـال للدفاع
درب قد الذي فرض نـفسه ويكـون ا
عالج الهفوات الدفاعية التي رافقت
لـقـاء الــكـهـربـاء وبـعــد  تـلـقي ثالثـة
ـبـاراة نـفط مـيـسان اهـداف واحلال 
بـتـلـقي هـدف مـبـكـر لـكن الـفـريق في

وضع مستقر.
W³F  WLN

ـهمة ال وترى جـماهيـر الشـرطة ان ا
تظهر سـهلة وحتـمل اكثر من هدف 
حيث الـفوز يعـني االقتـراب اكثر من
احلـسـم  كـمـا ســيـمـهــد الـطـريق في
مواصلة  السير على طريق النتائج
خـاصـة وانه االفــضل بـ الـكل  في
هذا لـكن الفـوز عـلى الغـر سيـكون
مـــحـل رغـــبــة االنـــصـــار وغـــيـــر ذلك
سيـغير من الـصورة واهـتزاز االمور
ـهـمـة الـتي الن أي تـاخـر سـيـعـرقل ا
لالن تـســيـر بـاالجتـاه الــصـحـيح مـا
يتع على اجملموعة  اللعب بشعار

الفوز.
W¹u'« V dð

من جـانـبه يــتـرقب جـمـهـور اجلـويـة
الكبـير  نـقاط اللـقاء حتى لـو خسر
بــقـيـة مــبـاريـاته الــقـادمـة  عــنـدمـا 
يـضع  ثـقـته العـالـيـة بـعـنـاصره من
ذوي اخلــبــرة واالخــرى الــشــبــابــيـة
 في ـصـاب وفي عـودة  الالعبـ ا
تـقـد االداء الـنـتـيـجـة بـعـدمـا عـجز
الـــــــكل مـن ايــــــقــــــاف مـــــــســــــيــــــرة
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قـلب نـادي الزوراء تـأخـره لـيـحقق الـفـوز بـنتـيـجـة كبـيـرة خـارج ملـعـبه عـلى الـوصل اإلماراتي 1.5 اول امس الـثالثـاء عـلى مـلعـب نادي الـوصل في دبي ضـمن اجلـولـة السـادسـة واألخـيرة من
مـنـافسـات اجملمـوعة األولى في دوري أبـطال آسـيا 2019. وتقـدم الوصـل عبـر هدف حـسن محـمد في الـدقيـقة اخلـامسـة قبل أن يـرد الزوراء بـخمـاسيـة عن طريق عالء عـباس (22 و45+1)
ـباراة الثـانية ضـمن ذات اجملموعـة والتي كـانت مقررة بـ زوباهان اإليـراني مع النصـر السعـودي لتقـام في موعد وأحـمد فاضل (39) وأحـمد جالل (51) ومهـند عبـدالرحيم (59).وتأجلت ا
سيـتم اإلعالن عـنه الحقـاً. ويتـصـدر زوباهـان ترتـيب اجملـموعـة برصـيد 11 نقـطة من خـمس مبـاريات مـقابل 9  نقـاط لـلنـصر و8 من ست مـباريـات للزوراء و 3للـوصل حـيث ضمن زوبـاهان

والنصر احلصول على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.
باراة كـونها ستعـطي دفعات وزخم كبيـرين لالعب الكمال مـشوارهم في مسابقتي وقدم الزوراء مبـاراة كبيرة تليـق بسمعته الكـروية السيما وان مـدربه حكيم شاكر شـدد على ضرورة حسم ا
بررة والسـيما في االوقـات االخيرة ـتبـارية إال اننـا كنا قـريب من بـلوغ الـدور الثاني غـير ان االخطـاء غيـر ا الـية ب الـزوراء واالندية ا الـدوري والكاس. وبـيم شاكـر انه رغم الفوارق الـفنيـة وا
شـوار. وكان الزوراء خسر مع النصر السعودي في الوقت بـدل الضائع في مباراة االياب في كربالء كما فرط بنـقطة التعادل على اقل تقدير امام ذوب أهن الذي جنح في حرمتنا من اكمال ا

ادراك التعادل في الوقت بدل الضائع.
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"مــبـاراة واحــدة لن تــكـون كــافــيـة
لــلـــمــدرب كــاتـــانــيــتش الخـــتــبــار

." الالعب
وأضاف ان "العبي الدوري احمللي
ــبــاريــات بــحــاجــة إلـى عــدد من ا
ـنـتـخب الـدولـيـة لالنـسـجـام مع ا
وبالتالي السالح األهم هو خوض
عــدد مـن الــلــقــاءات الــتــجــريــبــيـة
لـــتـــكــون هـــنـــاك رؤيــة
واضـــــــــحــــــــــة عن أداء
الالعب وقدرتهم على
ـــنــــتــــخب تــــمـــثــــيـل ا

الوطني.
Í—Ëb «  UÝU UM  ‰uÞ

ـــــدرب ســــــامي امــــــا ا
بحت فطـالب بـ "توفير
فــــتـــرة إعــــداد جـــيـــدة
لــلــمــنـــتــخب الــوطــني
تــتـــنــاسب مع مـــهــمــة
ـــــتــــمـــــثل الـــــفــــريـق ا
بــتـــصــفـــيـــات مــهـــمــة
وقـويـة مـثل تـصـفـيـات
كـــــأس الـــــعـــــالـم وفي
توقيتات مثالية حسب
ــــــــدرب بــــــــرنــــــــامـج ا
كــاتـــانـــيش". وبــ أن
ـــنـــتـــخب الـــعـــراقي "ا
يــــعـــانـي من فــــقـــر في
اإلعــداد لــعـدة أســبـاب
أهــــمـــهـــا عــــدم تـــفـــرغ

الالعب بسبب استمرار مباريات
الدوري لفترات طويلة لعدم وجود
فـتـرة انـتـقـالــيـة تـسـاعـد الالعـبـ
عــــلى أخــــذ فـــتــــرات كــــافـــيــــة من
االسـتــشــفــاء ومن ثم الــدخـول في

نتخب أو األندية". معسكرات ا
وأضـــاف أن "طــول الــدوري عــائق
فـني كـبــيـر ال يـصب في مــصـلـحـة
تـطــور كـرة الـقــدم ويـنـعــكس عـلى
ــنــتـخـب نــاهـيـك عن عــجـز أداء ا
االحتـاد عن توفـيـر مبـاريـات ودية
على مـستـوى عالي يـستفـيد مـنها

." اجلهاز الفني والالعب
wM  dI

بدوره اكد الدولي السابق صفوان
عــبــد الــغـــني ان "الــدوري احملــلي
فـــقـــيــر فـــنـــيــا وفـــوضى تـــنـــظــيم
سـابقـة له أثر سـلبي عـلى إعداد ا
نتخـبات الوطنيـة بصورة عامة ا
ـبـاريـات عــلى الـرغم من أن عــدد ا
الــتي يـخـوضـهــا الالعب الـعـراقي
نحو 30 مبـاراة سنويـا وهو عدد
غــيـــر كــافي فــالـــدوري مــهم جــدا
ــبــاريــات مــهــمــة لــكن تــنــظــيم وا
ــســـابــقــة غــيــر دقــيق وتــســوده ا
الــفـوضى مــا يــؤثـر ســلــبـيــا عـلى

ستوى الفني". ا
وبــ أن "مــعــظم دوريــات الــعــالم
انــتـهت والـدوري الــعـراقي مـا زال
مـــســتـــمــرا مــا يـــخــلـق مــشـــكــلــة

W UŽù« ÍËc  w{U¹— ÌœU½ fOÝQð Âe²F¹ qLF «

جانب من اجتماع رعاية ذوي االعاقة
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تصدر يسعى الى مواصلة النجاحات الشرطة ا
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ـنـتخب الـلـيبي عن أدخل اعـتذار ا
ـــبــــاراة الــــوديــــة أمـــام خــــوض ا
ـــــدرب ـــــنـــــتـــــخـب الـــــعـــــراقي ا ا
كاتانيتش في موقف صعب حيث
نـتخب خلوض تصفيات يستعد ا
كأس الـعالم في قـطر 2022 والتي
ـؤمـل أن تـنـطـلق خالل شـهـر من ا

قبل. أيلول ا
ــسـاعـد لـلــمـنـتـخب ـدرب ا وقـال ا
بي عبـاس عبيـد في تصريح األو
ـــنــتــخـب الــوطــني صـــحــفي إن "ا
يعـاني بشكل كـبيـر من فقر واضح
ـنـتـخـبـات األخـرى في اإلعــداد وا
تـــخــوض مـــبـــاريـــات وديـــة عـــلى
مـــســتــوى عــال جــدا" مــبــيــنــاً ان

امـــام رغــــبـــة اصـــحـــاب االرض في 
ـباريات واللعب االستفادة من هذه ا
بــحـافــز الـفــوز عــلى الـبــطل الـزوراء
الــنــتــيــجــة  االكــثــر اهــمــيــة اذا مــا
ـــكـن ان يــــحـــقــــقــــهـــا حــــصـــلـت و
الـســمـاوة  من خالل عــامـلي االرض
واجلــمــهـــور والن الــزوراء في وضع
مــخـتــلف في  االن بــعــد اخلـروج  
اخلجـول من دوري ابـطال اسـيـا قبل
ـة الفريق اخمليب تلقي اكـثر من هز
المــــال جـــمـــهـــوره في وقت يـــنـــشـــد
الــســمــاوة الـنــتــيــجـة االكــبــر ومــنـذ
الــعـــودة لــلــمــمــتــازة  وسط حــاجــة
النـقـاط لالبتـعـاد عن مواقع اخلـطر 
الـــتي تــــراجع لــــهـــا اثـــر خــــســـارته
االخـيـرة من الـديـوانـيـة الـتي يـبـحث
عن تـعويـضـهـا على حـسـاب الزوراء

صاحلة جمهوره.
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وكـان فـريق الـصـنـاعـات قـد  فرض 
ـيناء الـبصري بـعدما التعـادل على ا
قلب تاخـره في الشوط االول بـهدف
الى  تـــعــادل  حــيــنــمــا تــمــكن  من
تــســجــيل هــدفـــ لــيــعــود بــنــقــطــة
غـــالـــبــيـــة  في الـــوقت الـــذي واصل
ـيـنـاء هــدر الـنـقـاط  وسط مـعـانـاة ا
ـوقف قــبل  ان يـتـركـه عـمـاد عـودة ا
ـــشــاركـــة الـــتي فـي احــلـك ظـــروف ا
الزالـت تـــــــمــــــــر بـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــات
 وجنح الـكـهربـاء بـالـعودة حـقـيقـيـة
بـنــقـطـة من  مــلـعب الـنــجف بـعـدمـا
جنح في حتـويل تاخـره الى  تـعادل
ـبـاراة  بـخمس الى مـا قـبل نهـايـة ا
ــهــمــة دقــائق مــحــقـق الــنــتــيـــجــة ا
اضي عـلى االمانة بعـدالفوز الـدور ا
فـي وقت ضــــيـع الــــنــــجف فــــوزا في
ــتــنـاول بــعــدمـا تــقــدم من الــشـوط ا
االول بهدف قبل ان يـفشل في الدفاع
عن تقدمه فـي اخر الوقت الـذي شهد
صحوة وعـمل واضح للكـهرباء الذي
افـســد فـرحـة جـمـهــور الـنـجف الـذي
ــني الــنــفس يــالــفـوز قــبل ان كــان 
يــــــتـــــــحــــــول الـى تــــــعــــــادل وهــــــدر
 وانـتــهى لــقــاء اجلــنـوب نــقــطــتــ
والــكـــرخ بـــتـــعـــادلـــــهــمـــا من دون 
اهــــداف  لـــيـــرفـع اصـــحـــاب االرض

رصيدهم الى 34 والكرخ الى 53.

فـريق احلـسـ مـا قـبل االخـيـر  19
وذلك عـند الـسـاعـة الرابـعـة عـصرا 
وفيـها يـسـعى فريق احلـس ايـقاف
مـد الـنـتـائـج الـسـلـبـيـة والـتـاخـر في
اخـر اربع جـوالت زادت من مـشـاكـله
الــتي يــامل ان تــتــوقف عــبــر عــبـور
احلدود في  مهمة التـظهر سهله في
ــتــدني الــذي يــعــشـيه ظل الــوضع ا
الـــفــــريق في ظـل زيـــادة الــــنــــتـــائج
الـسلـبـيـة التـي يريـد وضع حـدا لـها
ـوسم ومن جـانبه والسـعي النـقاذ ا
يـكـون احلـدود  قـد اسـتـعـد  بـعـدما
قدم مباراة مهـمة امام اجلوية الدور
اضي  وكان اقـرب للتعـادل  منها ا
لــلــخــســارة الــتي تــاثــر بــهــا حــيث
التراجع لـلموقع احلـالي والعمل من
خالل لقاء الـيوم على الـعودة لعزف
نـغــمـة الـنــتـائج وهـذا مــتـوقف عـلى
ـتـوقع ان يـواجه ـبـاراة  ا حـسم  ا
فـيــهـا  صــعـوبـات امــام عـزم العـبي
فــريق احلــسـ عــلى بــلــورة االمـور
النه  ليس امامـهم بعد مـا يخسروه
بعد الفشل  في  15مباراة وهوعدد
كـبيـر بـعدمـا حـقق الـفوز في �4لكـنه
لم يــــفـــــقــــد االمل امـــــام مــــوقف زاد
صعوبة وحتديات الفوز الذي ابتعد
عــنه في االربـع جــوالت االخــيــرة مـا
ـني الـنفس عـقد من االمـور  لـكـنه 
في الــبـقــاء مـوسـم اخـر وكــان نـفس
ـوسم االخيـر يـظهـر مرة سيـنـاريو ا
اخــرى لــكن بــشــكل اصــعـب بــعــدمـا
ابـتــعـد عن  اقـرب مالحــقـيه  بـست
نـقـاط  ويخـشى مالحـقـة الـديـوانـية

والكهرباء.
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واخـــــــر مــــــبــــــاريـــــــات  اجلــــــولــــــة
ذكـورة وفـيـها يـخـرج الزوراء الى ا
السمـاوة وكله امل في تـكرار نتـيجة
ـــرحــلـــة االولى بــالـــفــوز  بـــثالثــة ا
اهـداف  في ظروف مـخـتـلفـة بـعـدما
انــــعـــكــــست االمــــور ســــلــــبـــا عــــلى
ــشـــاركـــة  الــتـي يــعـــاني كـــثـــيــرا ا
واضـعفت قـدرات الالعـبـ والـفريق
بشكل عـام عنـدما  تعـرض الكثر من
هـــزة بــاتت تـــهــدد مــوقـــعه الــرابع 
بــسـبب تــراجع الــنـتــائج  واخــرهـا
الــتــعـادل بــشق االنــفس مـع الـوسط
همة  القادمة بالغير سهلة وتظهر ا

يـــدركــون  اهــمــيــة االعـــتــمــاد عــلى
انـفـسـهم وان يـكـون لـديـهم  الـقـدرة
على خلق الـفرص واالستـحواذ على
الــــكـــرة  اليـــقـــاف مـــهـــارات العـــبي
ـنــظم  االكــثـر الــشــرطـة الــفــريق  ا
انـســجـامـا واسـتـقــرارا لـكن  العـبـو
اجلويـة  يدركـون حتديـات النـتيـجة
ــوسـم والن اخلــروج من في لـــقـــاء ا
رور بـوابة الـشـرطـة سيـسـاعـد في ا
بـشـكل افــضل واحلـديث عن الـعـودة
لـلـصــراع عـلى الـلـقـب الـذي يـتـطـلب
احلـضـور اجلـيـد وتـطـبـيق طـريـقـة 
الـلـعب  الـتـي تـعـتـمـد عـلى مـهـارات
الـــعــنــاصـــر الــتي تـــكــون قــد عــادت
جـميـعـها  لالنـطالق بـرحلـة الـبحث
عـن كـــامل الـــنــــقـــاط والن غـــيـــر ذلك
سـتـتغـيـر الـكثـيـر من االشـيـاء ويرى
ـراقبـون ان حـوافز الـلـقاء واهـمـية ا
النـتيـجة سـيدفـعان بـالالعبـ لبذل
كل اجلــهـود لـتــحـقـيق الــهـدف الـذي

. يخطط  له اوديشيو مع الالعب
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ويـظهـر الـشـرطـة في حـال افضل من
اجلوية لغاية لقـاء اليوم بعدما لعب
مــرة 20مـــبـــاراة حـــقق الـــفـــوز  27
والـــــتــــعــــادل 7 مــــرات وفـي ســــجل
تـلك اقوى هجـوم عندما ابيض  و
سجل  57 واقوى دفاع تلقت شباكه
مـــنــهـــا اربــعــة اهـــداف في اخــر 11
مـــبـــاراتـــ مـــا يـــضع االمـــور حتت
مخـاوف النـتيـجة الـتي يبـحث عنـها
اجلـويــة الـذي لـعب 26 جنح في  7
وخـسـر  مـرتـ وله 38 وعـلـيه �16
وبرصـيد 58 نقـطـة  في وقت سجل
مــهـــاجــمه حـــمــادي احـــمــد غـــيــابــا
ـــــواسم واضـــــحــــــا خالفــــــا لـــــكـل ا
االخــــيــــرة  فـي وقت يــــظــــهــــر عالء
عـــبــدالـــزهــرة فـي الــوضع  اجلـــيــد
مـتصـدرا قـائـمة الـهـداف 21 والكل
ستوى ينتظر ان يقدم  الـفريقان  ا
ــا يـلـيق بــسـمـعــتـهـمـا  ــطـلـوب  ا
ـنافسـان على لقب الدوري والنهما ا
ويــنــتــظــر تــاثــيـــر الــنــتــيــجــة عــلى
موقـفيـهـما والـبطـولة  في ظل رغـبة

بقية الفرق في حتس مواقعها.
5 (« o¹d Ë œËb(«

ويسبق لـقاء القـمة مواجـهة صاحب
ـوقع الـثـالث عـشـر احلـدود 32 مع ا
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يـبـدو عـنـوان عـامـودي هـذا اسـتـفـزازيـا النه مـبـاشـر قـصـدت مـنه
عني ؤسـسات الرياضيـة والقادة الرياضـي وا اشراك جميع ا
ـرض شـمل كل اجلـسم الـريـاضي بـالـريـاضـة بال اسـتـثـنـاء الن ا
يـدان . ومع هذا فـاصل وانتـشر في كل زوايـا ا ودخل الى كل ا
جنـد من يـقـف عـلى الـتل مـتـفـرجـا ويـدعـوا الى عـدم الـتـدخل النه
ـسـتوى يـخـشى من الـعـقـوبـات الـدولـيـة او من تـدهـور الـنـتـائج وا
وبالتـالي ضياع الـرياضة العـراقية ! اقول لـلمعـني بهـذا القطاع
ـيـ وخبـراء واعالمـي العـب ومـدربـ وحـكام وادارات واكـاد
وغـيرهم بـان الـبقـاء على الـتل سـيؤدي الى مـزيـد من اخلراب في

وسطنا الرياضي هذا!.
ـبـياد لـنـدن عام دخـلـنا الى عـالم الـرياضـة بـشكـل اصولي في او
بـياد 1948 وكنـا من اوائل الـدول العـربيـة التي دخـلت دنيـا االو
ولـكن لم نـحــقق رغم تـاريــخـنـا الــطـويل هـذا والــذي جتـاوز عـامه
السـبع ! اال مـيدالية يـتيمـة واحدة احرزهـا ابن البصـرة الشهم
الــربـاع الــراحل عـبــد الـواحــد عـزيــز عـام 1960 في دورة رومـا
بية وضلت رياضـتنا تتخبط وتـعاني وتتراجع وال عالج يلوح االو
راحل في االفق . وكانت الفترة من 2003 وحتى الساعة اكثر ا
نفلتة) وقراطية (القادمـة) واحلرية (ا ارتباكا وفوضى وكأن الـد
جاءت انتقـاما منا على طـلبنا ومسـاعينا لبـناء الوطن . وسأحاول
ان اركز على القـطاع الرياضي الذي اصـيب (بفايروس) قاتل لم
ـنـاكدات يـصـحـوا مـنه . فـالصـراع تـواصل واالخـتالف تـعـمق وا
تطورت والتـسقيط صار مبـدأ حياتيا وسـلوكا معتـمدا . اما فكرة
االصالح والـتـغـيـيـر واعـادة الـبـنـاء فـانـهـا غـابت عن الـسـاحة الن
اغـلب وان لم اقل جــمـيع الـعــامـلـ في الــريـاضـة ارتــاحـوا لـهـذا
رتبك واالرجتالي والفوضوي . حيث برزت وجوه جديدة احلال ا
وعـنـاصـر مـجـهــولـة وقـيـادات مـحـدودة وغــابت كـفـاءات وقـيـادات
وعنـاصر كـان لهـا ادوار كبـيرة في بنـاء الريـاضة الـعراقـية . وقد
ـؤسـسـات عـمـل احملـتل عـلى الـغـاء او جتـمـيـد بـعض الـقـوانـ وا
ـقـبور الـريـاضـية عـلى اعـتـبـارها جـزء من الـنـظام الـديـكـتاتـوري ا
وحـصل فــراغ قــانـوني اســتـغــله الــبـعض حــيث ضــلت الـســاحـة
الرياضـية بال قـوان فاعـله ومنذ  2003حتى الـساعـة . وابتهج
وفرح الكثير من الطارئ وانـصاف الرياضي وقناصي الفرص
لـهــذا الـفـراغ الـقـانـوني ولـعـبـوا في الـسـاحـة ( جـوبي ) . وجـرت
بـية الوطنية انتخابات لالنـدية واالحتادات الرياضيـة واللجنة االو
الـرياضـية وفق لـوائح وتـعلـيمـات وتوجـيهـات مـرتبـكة ومـستـعجـلة
ضــلت ســـائــدة لــدورات عـــدة حــتى ارتــفـــعت اصــوات وصــدرت
تـوجيـهات تـطالب بـاعادة الـعمل بـالقـانون واالنـتهـاء من االوضاع
االسـتـثـنـائـية واقـرار قـوانـ اصـولـيـة لوضع كـل شيء في مـكانه
ن وصــلــوا الــكــراسي الــطــبــيــعي واالصــولـي . لــكن الــكــثــيــر 
وصـعـدوا لــلـمـواقع تـشــبـثـوا بـهــا واصـروا عـلى عــدم مـغـادرتـهـا
شرعة من رافض دعـوات اجلهات الرسمـية باعتـماد القوانـ ا
اجل اشـاعـة الـنظـام ووصـول من يـسـتحق ومـن تنـطـبق عـلـيه تلك
ــؤسـســة الــريــاضــيــة تــخــضع اصــولــيـا الــقــوانــ بــحــجــة ان ا
لــلــمــؤســســات الــدولـــيــة وال يــحق الي شــخص ان يــتــدخل بــهــا
ويـحـاسب مـسـؤولـيـهـا المـتالكــهم احلـصـانـة الـدولـيـة ! لـكن هـذه
ال العام والتصرف رحـلة احلالية فا الفرية لم تنطلي على قادة ا
به خاضع لرقابة احلكومة ومحاسب عليه من يتصرف به باهمال
او تـقــصــيـر وبال قــانــون مـشــرع ومــقـرر واصــولي . وعــلى هـذا
ال العام ومنع راقبة اجلدية للحكومة على ا االساس وجدنا ان ا
الـتصـرف بشـكل عـشوائي وغـير مـنضـبط عـقد االمـور واربكـها !
ـعنـيـة الـقرارين رقم  60و وهـكـذا اصدرت اجلـهـات احلـكومـيـة ا
والصـادرة عن مجـلس الوزراء والقـاضي بتـحديـد الصرف 140
ـوقف ـالي واعــادة تـنــظـيم ذلـك وبـشــكل اصـولي وكــان لـهــذا ا ا
باشر لـلبدء باصالح الـقطاع الرياضي الدقيق االثر االيـجابي وا
ؤسـسات الريـاضيـة العـراقية . اال ان البـعض من العـاملـ في ا
رفـضـوا مـحـاوالت االصالح هـذه وتـمردوا تـمـردا مـغـلـفـا ( بروح
ريــاضـيــة ) ! مــدعـيــا حــرصه عـلـى بـنــاء الــريـاضــة واصالحــهـا
وسـيــكــون عـمــودنــا الـقــادم خــاصـا الفــكـار
ـكن لـهـا ان تـساهم ومـقـتـرحـات عمـلـيـة 

باصالح القطاع الرياضي .

مـزدوجــة فـالـالعـبــ احملـلــيـ لم
يأخذوا الوقت الكـافي للراحة بعد
ـــــوسم واإلعـــــداد مع انــــتـــــهــــاء ا
عـسكرات نـتخب وتـعذر إقامـة ا ا

نافسات". في ظل استمرار ا
وتــابع أن "الــقــضـيــة األخــرى هي
ـستـوى البـدني ب التـفاوت في ا
الـالعـبـيـ احملـتـرفـ واحملـلـيـ

فـاألخـير الـدوري مـسـتمـر ويـعاني
ــنــافــسـات في من إرهــاق لـكــون ا
ــوسـم الــصــيــفي وأثــنــاء شــهــر ا
رمـضـان بـيـنـمـا الالعـب احملـترف
انـتـهى مـوسـمه ويـحـتـاج مـتـابـعة
ـــنـــتـــخب ومـــنـــهـــاج مـن مـــدرب ا

للحفاظ على التوازن البدني".
وأوضح أن "اعتـذار منتـخب ليـبيا
يــشــكل خــسـارة كــبــيــرة لـلــجــهـاز
ـــدرب ســيـــخــســر الـــفــنـي كــون ا
مـــــبـــــاراة وديـــــة مـع فـــــريق كـــــان
يسـتطـيع تطـبيق الفـكر الـهجومي
أمـــامه كـــونـه أضـــعف من تـــونس
ــدرب لـتــطــبـيق الــذي قـد يــلــجـأ ا
الـــــتـــــكـــــــــــــتـــــيك الـــــدفـــــاعي في
مواجـهته وبالـتالي ضـاعت فرصة
مــبــاراة جتـريــبــيـة ســيــحـتــاجــهـا

نتخب". ا
وخــــتم بــــالــــقــــول أن "قــــلــــة هـــذه
باريـات ال شك تعد نـقطة سـلبية ا
ــنــتـخـب الـعــراقي تــعــيق إعــداد ا

لتصفيات كأس العالم".

القسم الـهندسي اخلاصـة باالندية
ـا يتـعلق الـرياضـية وخـصـوصا 
بـــذوي االعـــاقـــة واالحـــتـــيـــاجـــات
اخلاصة في الـوزارة واالتفاق على
إعــــداد جــــدول لــــزيــــارة األنــــديـــة
ـرتــبــطــة بـالــلــجــنـة الـريــاضــيــة ا
ـبـيـة الـعـراقـيـة لالطالع عن الـبـارا
كــثـب عــلى تــفـــاصــيل انــشــاء نــادٍ
وتــوحـــيـــد الـــرؤى في ذلك ووضع

شروع الذي صورة متكاملة لهذا ا
ســـيــــســـتــــــــــقـــطـب الـــعـــديـــد من
األشــــــــخـــــــــاص ذوي االعــــــــاقــــــــة
واالحــتــيـــاجــات اخلــاصــــــــــة في
جــــــــمـــــــيـع احملـــــــــــــــــافـــــــظـــــــات
بــــاخـــــــــــــتـالف انــــواع الـــــعــــوق
لـــتــحـــقــيق الـــتــمـــكــ االيـــجــابي
واســـــتـــــثـــــمــــــار طـــــاقـــــاتــــــــــــهم

وتفــــــــعيل دورهم في اجملتمع.
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عـقـدت هــيـئـة رعــايـة ذوي االعـاقـة
واالحـتـيـاجـات اخلـاصـة في وزارة
الـــعــمل والــشــؤون االجـــتــمــاعــيــة
اجتـماعـا موسـعا  بـرئاسـة النائب
اإلداري لـلهـيئـة عـلي جعـفر احلـلو
وبــحـضـور الـنـائب الـفـني لـرئـيس
ـثـلـي األقـسام الـهـيـئـة وعـدد من 
ــــعــــنــــيــــة فـي وزارة الــــشــــبـــاب ا
ــنــاقــشـــة إمــكــانــيــة والــريــاضـــة 
تـأسـيس نـادٍ خـاص بـذوي االعـاقة

واالحتياجات اخلاصة. 
وقـال علي جـعفـر احللـو ان الهـيئة
وضـمن اخلـطط والـسـتـراتـيـجـيات
ـعــدة لــتـنــفــيــذ مـتــطــلــبـات دمج ا
ــعــاقــ في اجملــتــمع ومــنــحــهم ا
احلـــقـــوق واالمـــتـــيـــازات الـالزمــة
لتـوفـيـر بـيـئة مالئـمـة لـهم تـعـتزم
عاق انشاء ناد رياضي خاص با
بـــالـــتـــعـــاون مع وزارة الـــشـــبـــاب
ـعــاقـ من والــريـاضــة لـتــمـكــ ا
ــواهب واالمــكــانــيــات اصــحــاب ا
الــريــاضـــيــة من ابــراز مــواهــبــهم
واســـــتـــــثـــــمــــارهـــــا وفـق خـــــطــــة
سـتـراتــيـجـيـة شـامــلـة مـعـدَّة لـهـذا
ـــاديــة ــشـــروع من الـــنـــاحــيـــة ا ا

واإلدارية والفنية.  
وجـرت خالل االجــتـمــاع مـنــاقـشـة
آلـــيـــة وضـــوابط انـــشـــاء األنـــديــة
ـعتـمدة لـدى الوزارة وتـصنـيفـها ا
ـسـاحــة وعـدد األلـعـاب مـن حـيث ا
في كـل نـــــــادٍ واالتـــــــفــــــــاق عـــــــلى
ـخـططـات وتـصـاميم االسـتـعـانة 
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تـتـجه االنـظـار الـلـيـلـة عـنـد الـسـاعـة
ـلـعب الشـعب حيث لـقاء العـاشرة  
االسبوع االبرز في  اجلولة  28 من
ـــمــتــاز بــكــرة الــقــدم بــ الــدوري ا

ــتـصـدر الــشـرطـة �67   ا ـ الـغــر
الـلــقـاء  والـوصــيف اجلــويـة   58 
 والــشــارع  االهـم عــنــد الـــفــريــقـــ
الـريـاضي الـذي يــغـطي عـلى مـجـمل
االحـداث الــريـاضـيـة احملــلـيـة ومـهم
جــــــدا ان تـــــتــــــخـــــذ الـــــتــــــدابـــــيـــــر
االمـــنــيــة واالداريــة فــيــمــا يــتــعــلق
ـتفرج فـي وضع مختلف بدخول ا
ووقت محدد ومـحصور بـعد االفطار
ما يتطلب تـكثيف اجلهود لـلسيطرة
ــقــرر عــلى االمــور ودخــول الــعــدد ا
لــلـــمــدرجــات ,واالمل ان تــتـــضــافــر
ـــبـــاراة جـــهـــود الـــكل لـــلـــخـــروج 
مــتـكــامـلــة  خــصـوصــا من اجلـانب
الـفـني  في مـهـمـة صـعـبـة جدا عـلى
  كـما يعـتقد الـكل وكالهما الفريـق
مـهـتم باالمـور الـتي تـشـكل الـتـحدي
امـامــهـمـا  وال يــقـبل أي مــنـهـمـا اال
بالفوز  خصـوصا اجلوية الن  غير
الحقة ذلك سيضعـف من اماله في ا
هـمة حتـتـاج الى اللـعب بثـقة والن ا
عاليـة  وبحذر شـديد ومهم جدا ان
ـــــســــتــــوى ــــبـــــاراة الى ا تــــرتـق ا
ا يـضمان     توقع  من الـفريـق ا
من عــنــاصــر مـهــاريــة وقــادرة عـلى
صــنـع الــفــارق امــام  وقـع وتــاثــيــر
  اللذين النتيـجة حيث قوة الـطرف
يــضـمــان العـبــ واسـمــاء مـعــروفـة
وســـيــــدخالن  الـــلـــقـــاء في ظـــروف
ر مـخـتـلـفـة حـيث الـشـرطـة  الـذي 
بــافـضل ايــامه عـبــر سـلــسـة نــتـائج
جـيــدة  عـنــدمـا حـقـق الـفـوز في 20
مــبــاراة لــكــنــهــا ال تــوازي نــتــيــجــة
الــيــوم  الســبــاب مــعــروفــة والنــهــا
ستقـربه اكثر من حـسم اللقب  وهو
درب بـونـيـشـا الـذي  قد مـا يـاملـه ا
وضع طريقة اللعب وخطط لالطاحة
باجلـوية االخـتـبار احلـقيـقي ب كل
اضـيـة والقـادمـة والكل  مبـاريـاته ا
في الفريق ينشـدون الفوز لالسهام 
ـــوسم في واالقــــتـــراب من انـــهــــاء ا
احلصول على اللقب والن العبرة في
نــتـيــجـة الــيـوم الـتـي لم تـكن ســهـله

اجلوية تبحث عن النقاط الثالث امام الشرطة


