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والــكـهــربــاء وديــالى والــنــفط و اربــيل
ونـــفط الــوسـط والــفــائـــز من الــطـــلــبــة
واجلـنوب والقـاسم والشـرطة وسـيكون
لــهـا تـأثـيـر عـلى أنــصـار الـفـرق بـسـبب
ـتـوقع ان ـبـاريــات ونـتـائـجـهـا ا حـدة ا
تخـضع للمفـاجأة امام طـموحات بعض
الفرق لالنتقال للدور االهم  بعدما شهد
الـدور 32 مــبـــاريــات جــمــعت فــرق من
ـمتازة ومهم ظالـيم مع الفرق ا دوري ا
ذكور رغم مرور التذكير بنتائج الدور ا
ـباريـات وذلك فـتـرة عـلى انـتـهـاء تلـك ا
لـعكس االهتـمام بالـبطولـة عندمـا تغلب
الـصـنـاعـات علـى األمـانة بـفـارق ركالت
اجلـزاء بـخـمسـة أهـداف ألربعـة وتـغلب
اجلوية على الصادق بهدف والديوانية
عــلى احلـر بـهــدفـ لـواحــد والـسـمـاوة
ــيـنــاء الــبــصــري بـفــارق ركالت عــلى ا
اجلزاء الترجيحية بسبعة أهداف لست
اضي على ـوسم ا والكهـرباء وصيف ا
ـــعــقل بــهــدفــ دون رد وديــالى عــلى ا
الـصوفـيـة والـنـفط عـلى الـنـجف بـثالثة
أهـــداف لــواحـــد واربـــيل عـــلى الـــطــوز
بــثالثـة أهـداف لــهـدفـ ونـفـط مـيـسـان
عــلى الــنــجـمــة بــثالثــة أهــداف لــواحـد
وازخــو عـــلى احلـــدود بــثالثـــة أهــداف
لعـدم حـضور الـثـاني وبنـفس الـنتـيـجة
ــوصل اعـــتــبـــر الــزوراء فـــائــزا عـــلى ا
والــوسط عــلى الــكـرخ بــهــدفـ لــواحـد
واكـبر نـتـيـجة حـقـقهـا الـشـرطة بـالـفوز
عــلى بـني سـعـد بـســتـة أهـداف نـظـيـفـة
وكـان بـطل الـدوري قد خـرج من بـطـولة
اضي اثر سقوطه إمام حيفا. وسم ا ا
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 والـشيء بــالـشيء يـذكــر أجـد ان فـريق
ــتــحـمــسـة الــكـهــربـاء مـن بـ الــفـرق ا
لــعـــودة اســتـــئــنـــاف الــدوري من خالل
ـدرب عبـاس عـطـيـة الذي تصـريـحـات ا
بـدا اإلعــداد لـلــمـشــاركـة وحــتـمــا يـريـد
ـاضي عنـدما قاد وسم ا تـكرار مـنجـز ا
الـفــريق الى نــهــائي الـبــطــولـة وخــسـر
بــشــرف امـام صــاحب األلــقــاب الـزوراء
ــدربـ بــهــدف مـتــأخــر وهـو مـن بـ ا
الــذين حــقـقــوا أفــضل الــنــجــاحـات مع

تـضـرر مـنـها الالعـبـ حـيث الـلعب وا
لـلـفـرق هـو مـصـدر مــعـيـشـتـهـا ورزقـهـا
الـيـومي ولـو هـم اسـتـمـروا في مـعـانـاة
ـالـيـة مـوسـمــيـة امـام مـشـاكل األنـديـة ا
ـا ومـنه لـم يـسـتــلـمــوا مـســتـحــقـات ر
مــوســمــ ســابــقـــ في وضع مــرتــبك
إلدارات أكـدت عـدم قـدراتــهـا عـلى إدارة
األنـدية الـتي تعـيش عـجزا في كل شيء
إمام انعدم الـتخطيط وفقـدان التخطيط
ونـهج العـمل ووجود أشـخاص طـارئ
اتت بــهـم االنــتــخــابــات بـــســبب تــرهل
ـنـتـظـر ان قــانـون انـتـخـابـات األنــديـة ا
يــغـــيـــر ويــأتـي مــتـــكـــامال ويـــصب في
مصلحة عمل األندية العاجزة تماما عن
تقـد مـا يـجعل مـنـها فـعـالة ولـو بـقدر
بسـيـط وليـس كـما كـانـت في أيـام زمان
إمـام اخــتالف ظـروف الـعـمـل الـصـعـبـة
ــنع ان تــبـادر اإلدارات في لـكـن ذلك ال
تـقـد ولو الـشيء الـيـسـيـر في تـطـوير
وحتـس العـمل وكسـر الرتابـة القـائمة
ونـحن بــانـتــظــار قـانــون األنـديــة الـذي
أعـلـن عـنه رئــيس الــلـجــنـة الــريـاضــيـة
عــبــاس عــلــيــوي في ان يــضع شــروطـا
ومـــواصــفـــات حتــدد أعـــضــاء اإلدارات
قـبلة حتى يـكون لهـا تأثير عـلى تغير ا
الــعــمل في األنــديـة الــتي تــعـيش فــتـرة
صـعـبــة في كل شيء وأهـمــيـة إعـادتـهـا
لــوزارة الـريــاضـة والــشـبــاب لإلشـراف
عليـها بعـدما تاهت بعـد نقل صالحيات
الـوزارة لـلمـحـافظـات وباتـت بعـيدة عن
ـقـدمـة ـسـؤولـ وفي ا أنـظـار جـمــيع ا
احملــافــظـــ الــذين لم يـــدر بــخــاطــرهم
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 ومــهم ان يـــصــار الى إكــمـــال بــطــولــة
ألـكـاس بـعـدمـا حددت مـعـالـم الدور 16
ـمتـازة ومهـما الـذي يجـمع اغـلب فرق ا
ان جتري مبارياته كعـملية إعداد للفرق
 قـبل اسـتـئـنـاف الـدوري بـعـدمـا أعلـنت
ــذكـور ــســابــقــات مــبــاريــات الــدور ا ا
وفــيـهـا سـيـلـعب اجلــويـة والـصـنـاعـات
والديوانيـة والسماوة وميـسان والفائز
من بــــلــــد والــــكـــفـل وزاخــــو والـــزوراء

حدثنا مدرب نـفط اجلنوب عمار حس
ـر بهـا الفريق واحلـالة الـصعبـة التي 
ــــتـــوقـف لالن عن إجــــراء الــــوحـــدات ا
الـتدريـبـيـة بـسبب عـدم تـسـلم الالعـب
ستحقاتهم جراء توقف صرف األموال
ـشـكــلـة نـفــسـهـا مـن الـوزارة  ومـؤكــد ا
تــواجه فــرق أخــرى حــيث الــديــوانــيــة
ـهـدد بـعدم وزاخو والـنـجف والـطـلـبة ا
ـشــاركــة لـتــعـلـق ذلك بـديــون لــبـعض ا
الالعــبـ كــمـا أعــلـنت ذلك مــصـادر في
ـشكلة جلنـة التراخيص وهي لـيست با
اجلــديـــدة بل هي من الزمـت الــفــرق من
عــدة مـــواسم وأالن تــظــهــر امــام دوري
مـــرتـــبك لـــيس إمــــام الـــفـــرق بل حـــتى
االحتـاد الـذي لـم يـجـد مـخــرجـا لألمـور
الـذي يـواجه مـشـكـلـة جـديـدة قـد تطـيح
بـــإدارتـه بـــالـــكــــامل بـــســــبب الـــقـــراءة
اخلــاطـئــة لالنــتـخـابــات األخـيــرة الـتي
عـارض وشـكاواهم أثـارت احتـجـاج ا
القائـمة في احملاكم احمللـية التي أثيرت
بقـوة هـذه األيـام  والـتي قـد تـنتـقل الى
مـحــكـمــة كـاس اذا مــا فــشـلت اجلــهـود
ـؤمل ان تـنـقـلـها ـراكب ا وحتتـرق كل ا
ـا اليقـبل به والـوصـول بـهـا الى حل ر
أعـضـاء االحتـاد إمـام حتـقـيق االنـقالب
الــــذي يـــقــــوده عـــدنــــان درجـــال عــــبـــر
اجـتـمـاعـهـم الـطـار في اربـيل يـوم غـد
وقــد يـعــوق اجـتــمــاع الـهــيـئــة الـعــامـة
الـسبت وهـو ما سـيزيـد الطـ بله امام
تــمـــشـــيــة مـــفــردات االحتـــاد احملــلـــيــة
واخلارجـية في ظل تصـاعد األمور واذا
مـــــــا وضـع شــــــخـص او أكـــــــثــــــر وراء
القضبان قبل  ان يـحتكم اجلميع للعقل
واحلـــلــول وهــو بــأيــديـــهــمــا ولم يــعــد
بــاإلمــكــان ســد األذان او عـصـب األعـ
إمــام مــا يـجــري في الــوسط الــريـاضي
وسـط تــراكم الــســـلــبــيـــات امــام عــجــز
السـلطات الـرياضيـة القيـادية في حسم
األمــــور النـهـا مـشـــــــغولـة بـخالفـاتـها
قـبل ان تــفـقــد خـيــاراتـهــا في مــعـاجلـة
ــشــاكـل ألنــهــا تــمــسك بــالــعــصــا من ا
وضـوع حيث الـوسط.  ونعـود ألصل ا
قترح الهدف القريب لالحتاد الدوري ا
والــفـرق ولــولم يــتم ذلك بــشـكل مــعـلن
ـا يـتـأثـر بـاإلحداث حـتى الـلحـظـة ور
الـتـي تـشـغل جـمـهــوريـة الـقـدم بـسـبب
شــكــوى درجـال لــكن يــأمل ان تــنــتـهي
ـثـلـة ـشـكـلـة امـام مـصــلـحـة الـكـرة  ا
بــاسـتــئــنـاف الــدوري والـدفع بــاألمـور
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سـابقـة الـدوري  نقـترح ان  والـعـودة 
يـصار الى اسـتئـناف مـباريـات بطـولة
ـقـتـرح ألهـمـيـة ألـكـاس قـبـل الـدوري ا
البطولة  ومفردة مهمة على منافسات
الــفــرق وواحــدة من الــبــطــوالت الــتي
تــأخــذ بـصــاحب الــلـقب الـى مـشــاركـة
خــارجــيــة والن إقــامــتــهــا قــبل مــوعــد
ـثل فـرصـة إعداد استـئـنـاف الـدوري 
لـلـفـرق لــلـدخـول في مـبـاريـات الـدوري
خـصــوصـا وان بـطـولـة ألــكـاس بـلـغت
دورهـا ال16 عــنــدمــا تــقــام مــبـاريــاته
غـلوب  قبل ان تعكس بطريـقة خروج ا
نشـاطـا مـشـتركـا لالحتـاد والـفـرق التي
تــــــأمـل بــــــأي شيء رســـــــمي يــــــخــــــدم
حتـضـيـراتهـا الـتي تـعـامـلت مـعـهـا قبل
ـوسم وصـرفت األمـوال قـبل ان بـدايـة ا
تـنـعـكـس الـيـوم عـلى اجلـهـات الـداعـمـة
الـتي جتد ذلك مـبـررا في إيقـاف دعمـها
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دخل احلـكم الـعـراقي عـلي صـبـاح الـتــأريخ كـــــــــــــأول حـكم عـراقي يـسـتـخـدم تـقـنـيـة الـفـيـديـو
ساعد VAR خالل منافسات كأس آسيا حتت 23 عاماً بتايلند. ا

صبـاح قـاد مبـاراة سوريـا والـيابـان والـتي انتـهت بـفوز سـوريا 1-2 في اجلولـة الـثانـيـة من كأس
آسيـا. وفي الـدقـيـقـة الثـامـنـة جلـأ صبـاح الى تـقـنـية "VAR للـرجـوع الى حـالـة مشـكـوك فـيـها

ليحتسب بعدها ركلة جزاء تسببت بتسجيل الهدف األول لسوريا.
يذكـر ان صباح من احلـكام الـدوليـ الذين يـعتـمد علـيهم االحتـاد االسيـوي في جمـيع مسـابقاته

الكبيرة.
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على مدار أربع وعشرين ساعة بواقع
وحــدتــ مـــتــتــابـــعــتــ مـن الــعــمل
ـسـائي أكمـلت الشـركة الصـباحي وا
لـعب نادي الزوراء الرياضي نفذة  ا
سـعـة  15ألف مـتـفــرج نـسـبـة 84%
من مـجمـوع الـنسـبـة الـكلـيـة لإلجناز
عـقـب اتـمـام مــد اجلـسـور احلــديـديـة
للجزئ الـثالث والرابع وإكمال عمل

الواجهات اجلنوبية والغربية.
قيم نزار هندس ا وقال مدير دائرة ا
علي في بيان صحفي لوزارة الشباب
 إن "وتيـرة الـعمل تـتصـاعـد بسـرعة
قيـاسيـة مع الـتواصل الـيومي لـوزير
الشـبـاب والريـاضـة أحمـد رياض مع
ــشــروع عــبــر اخلط الــعــامــلــ في ا
الــســاخن ومــتــابــعــته لــكل صــغــيـرة
وكبـيرة ما أثـمر عن تـذليل الـصعاب
التي تواجه العـمل فضالً عن تواجد
مالكـــات الـــدائـــرة الـــهــنـــدســـيـــة في
الوزارة بـصورة مـستـمرة وهـذا وفر

." الكثير من الوقت واختزل الروت
وتــابع عـلـي هـنــاك تـنــســيق عـال مع
أمـانـة بغـداد أيـضـاً نـتج عـنه إكـمال
ــيـاه أعــمــال الــربط بــخط مــجــاري ا
اضي الذي الثـقيلـة خالل األسبـوع ا
شــهــد أيــضـاً الــوصــول إلى مــرحــلـة
االنــهـاءات لــلــسـقــوف الــثـانــويـة في
اجلــــزء األول والـ  vipوتـــــســـــلـــــيح
الكابالت الكهربائية لنفس األجزاء".
وأوضح عــلي أن "األســبــوع احلـالي
ـصـاعد سـيـشهـد وصـول اثـنـ من ا
ـنــشـأ من الــكــهـربــائـيــة إســبـانــيــة ا
مجـموع أربعـة مصـاعد  اختـبارها

واكتـمـلت تمـامـاً الرافـعـات اجلسـرية
األفـقـيـة والــعـمـوديـة اخلـاصـة بـهـمـا
فــــضالً عـن مــــنــــظــــومــــات احلــــريق
ـتـطـورة الـتي  نـصـبـهـا بـالـكـامل ا
ـلعب" مـشـيراً إلى بـجمـيع جـوانب ا
قبل مـوعداً الفتتاح حتديد "نيـسان ا

ملعب الزوراء".
وفي ما يتـعلق بالـصفائح الـزجاجية
الــتي يـجـري الــعـمل بــهـا حــالـيـاً في
مــواقـع كــبــار الــشــخــصــيــات وقــسم

االعالم والتصويـر والنقل اخلارجي
أشـار عـلي إلى أن "األعـمـال اخلـاصة
بــالــزجــاج هي الــتــثــبــيت فــقط بــعـد
ـقــابض احلـديــديـة اكــتـمــال نـصـب ا
اخلــاصـة بــهـا كـمــا  االنـتــهـاء في
نــــــفس الــــــوقـت من نــــــصـب أغــــــلب
ــلــعب عــقب الــكــراسـي اخلــاصــة بــا
ـدة ــتــانــة في ا إجــراء فــحـوصــات ا
ــاضــيــة فـــضالً عن اتــمــام الــعــمل ا
بـتــثـبـيت  176بـلــوجـكــتـور مــتـطـور

لالنارة الشاملة والـشاشات العمالقة
." بواقع شاشت

لـعب احلـيوي الـذي يقع في وشهـد ا
منطقة الرحمـانية وسط بغداد أعمال
ـاسك تــثـبــيت الـثــيل االصــطـنــاعي ا
بــانـــتــظـــار أن تــتم زراعـــة الــنـــجــيل
ـوســمه نـهــايـة الــشـهـر الــطـبـيــعي 

قبل. ا
إلى ذلـك أكــد مــديــر مــوقع الــشــركــة
ـنـفـذة لـلـمـشـروع فـتـحي مـهدي أن ا

ـقـبـلـة حـتى مـنـتـصف شـهر "األيـام ا
ـقـبل سـتـشـهـد االنـتـهـاء من شـبـاط ا
ـاء والـهـيـاكل األعـمــال الـرئـيـسـة كــا
احلديـديـة ومنـظومـات الـتبـريد لـيتم
الــــدخــــول رســــمــــيــــا في مــــرحــــلــــة
التـشــــــــــطيب" مـثمـنـاً "تعـاون عدد
من الــقــطـــــــــــاعـات احلــكــومــيـة مع
ســيـــر األعــمــــــــــال ومــنـــهــا قـــيــادة
الــــشـــرطـــة وأمـــانـــة بـــغـــداد ووزارة

الكهرباء".

الكويت- وكاالت
عــلق احلــارس حــســ كـنــكــوني
قـائد كـاظـمـة علـى تعـاقـد الـفريق
ـــهـــاجم الـــعـــراقـي مـــحـــمــد مع ا
شـوكـان في صــفـقـة انـتـقـال حـر

وسم اجلاري. لنهاية ا
وبـــات شـــوكـــان رابع مـــحــتـــرفي
الـبـرتـقـالي إلى جـانب الـبـرازيـلي
أنــــــدريـه ومــــــواطــــــنه بــــــرونــــــو
والــنــيـجــيــري بـول أنــوبي الـذي

التحق بالفريق مؤخرا.
وقـال كـنـكــوني في تـغـريـده عـبـر
حــــــســـــــابه فـي احــــــدى مـــــــواقع
التواصل االجتماعي "تعاقد نادي
هاجم العراقي محمد كاظمة مع ا
شــوكــان في وجــهـة نــظــري عـقب

تمـرين اليوم ضـربة معـلم.. برافو
كـاظـمـة". وتــعـول إدارة الـكـرة في
الــبـرتــقـالي عــلى قــدرات الـهـداف
نـافـس شـوكـان لزيـارة مـرمى ا

وتسجيل األهداف مثلما جنح في
ذلـك خالل جتــــاربه مـع األنــــديـــة
العراقية أو في رحلته االحترافية

مع الرمثا األردني.
واســتـغــنى كــاظــمــة عن خــدمـات
الـــثالثـي أنـــتـــونـــيـــو فـــيـــلـــيـــبي
والـــتـــوجـــولي الالويـــلي أتـــاكــور
والـــتـــوجــولـي ســـادات بـــعـــدمــا
أخــفـــقـــوا في تـــمــثـــيل اإلضـــافــة
طلوبة للـسفير خالل مشاركتهم ا
بـاجلـوالت السـبع األولى من عـمر

الدوري.
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قد اجد نفسي عاجـزا عن تفسير ما يـحدث في الرياضة العـراقية فقد ترعرعت
ـبـاد الـعـلـيا مـنـذ صـغري عـنـدمـا كـنت ال عـبـا نـاشـئـا في كـرة الـطـاولـة عـلى ا
رحوم االسـتاذ الفـاضل عبد الـلطيف حـس علي للريـاضة الذي داب مـدربي ا
عـلى غـرسـهـا فـيـنـا قـيم الـتــنـافس الـشـريف واخلـلق الـريـاضي واالحـتـرام هـذه
ـنـافع الـشـخـصـيـة واالجـندات ـفـردات الـتي وادهـا جنـوم الـريـاضـة بـسـكـ ا ا
ثل الـريـاضـيـة وتدنـيس اخـر مـا تـبقى من اخلبـيـثـة الـتي من شانـهـا اجـهـاض ا

عناوي والق العراق العظيم.
ان ان الـنـجـومـية التـعـني فـقـط االجنـاز بل يـجب ان يـضـاف الـيـها اخلـلـق واال
ـبـادىء الـنبـيـلـة الـتي تـعـد اهم من االجنـاز بـحـد ذاته بل وتـفوقه والـتضـحـيـة وا
ولالسف الشديد فـان بعض جنومنـا استغلـوا تقدير وحب اجلـماهير الـرياضية
ــنـافـعـهم الـشـخـصـيـة وعـنــدمـا نـسـتـعـرض جنـوم ريـاضـتـنـا لـتـاريـخـهم خـدمـة 
فـترض ان يقتدى بهم ستباحة لـنا كامل احلق في انتـقادهم النهم جنوم من ا ا
فاصل سـؤلية وقيـادة بعض اهم ا وبعضهم من اخـتاروا ان يكونـوا في موقع ا
الريـاضيـة او من الـذين يسـعـون للـقيـادة .وال اجـد بالـضرورة ان يـكـون النـجوم
ماهلون للقيادة فالقيادة فن اخر له جنومه وفرسانه وقد اثبتت التجربة وخاصة
ـببـية فـشل النجـميـ الكـروي الكـثرمن عـشرة اعوام في في قيـادة اللجـنة االو
الـنـهوض بـواقع ريـاضـة االجنـاز واالدهى مـن ذلك في انـتـخـابات 2014 حيث
نتخب الكروي نفسه لوالية ثانية ضمن رشح السيد رعد حمودي جنم حارس ا
قائمة اخلبراء عن احتاد الـرماية والسيد فالح حـسن الثلعب الكروي عن احتاد
القوس والسهم بال حيـاء مضح بتاريـخهم الرياضي في كرة القـدم وبالتاكيد
ـنافع الـشـخـصيـة فـاي خـلق رياضي او فهم خـبـراء في الـرمـاية صـوب هـدف ا

مبادى سامية تبيح مئل هذا .                             
ـة الـنـكـراء باخـتـطـاف قـادة الـلـجـنة لـقد اسـتـبـاحت الـريـاضـة الـعـراقيـة بـاجلـر
بية 2006 من اجل اجراء انتخابات جديدة بعد ان عز االنتظارحل موعد االو
الي الدورة الـقادمـة وبـدى جلـيـا ان الريـاضة ادخـلت عـنوة في دائـرة الـفسـاد ا
والسياسي واالخالقي فقـد عانت التهـديد والوعيد والـتصفيـة واالضطهاد حتى
اضـطر شـرفـائـهـا من الـركـون جـانبـا كي التـدنـسـهم اذيـال الـرذيـلـة التـي تدعي
االصالح الذي تـوسمـنا فـيه خـيرا واالن الادري اي اصالح هـادم هذا بـتعـطيل

صداءة اصال. وشل حركة الرياضة ا
 في زمن االصالح اجلــديـد يــتـراشق جنــوم االصالح في الــبـرامج الــريـاضــيـة
اخلـلـيـجـيـة واحملـلـية بـااللـفـاض الـسـوقـيـة اخلـارجـة عن اخلـلق الـريـاضي حـتى
ـرابطي في سـوح الكرامة ثـلون العراق . لـقد اعطى ا نخجل ان نقـول هؤالء 
دروسـا بـلـغـيـة في حب الـعـراق واعـالء شـانه لم يـفـقـهـهـا الـسـيـاسـون او جنـوم

االصالح الريـاضي فـالتـغيـيـر اليجـدي ان لم تـكن هنـاك بـدائل مؤهـلة
للنـهوض بهـذا التغـييـر ولعل مايـحدث االن في احتاد الـكرة دليل
على عـبثيـة التـغيـير لعـدم وجود الـبدائل ومع احـترامي لـلنجم
عدنـان درجال الـذي يـقدم نـفـسه كبـديل الصالح الـكرة ومن
خالل متـابـعـتي اجد انه شـخـصيـة غـيـر قيـاديـة فهـو شـديد
االنفعال يـتهجم على االخـري حتى عـلى الهواء في برامج
ـا صـرف ومـنـاسـبـات عـدة ويـدعي انه اليـريـد مـنـاصب ا
االف الدوالرات في لوزان النه يريد االصالح وفي سبيل
االصالح لم ينـتظر حـتى قرار مـحكـمة الـكاس النه حتى
ـعـنـيـ ولكي وان كان الـقـرار لـصـاحله لن يـتم سـجن ا
يـ سـطـوته كـانت شـكـواه الـتي اودعت بـعض اعـضـاء
االحتـاد الـسـجن لـيـقـول بـعــدهـا انه بـكى حـزنـا عـلـيـهم
ومـســلــسل احملــاكم مـســتــمـر. وبــغض الــنــظـر عن كل
وضـوع فال اسـتطـيع ان اتـصور البسـات في هـذا ا ا
ان تؤؤل الصراعـات االنتخـابية لسـجن االخري وهذه
الستراجتـية مكـملة النهـيار منـظومة الريـاضية الـعراقية
فـكل شيء مـبـاح في سـبــيل الـوصـول الى الـهـدف وهـو

بالتاكيد ليس االصالح او حب العراق. 
ـوازيـ فــيـقـود اجلــبـنـاء  في زمن احلـيص بــيص تـقــلب ا
ـتخلفون الشجعـان والسماسـرة يرسمون طـريق الشرفاء وا
تاهة التي ال هرجون يناضـرون احلكماء والنـاس في تلك ا وا
ـسـار الــذي اعي الـشـرفـاء من تـسـتـطــيع اي بـوصـلـة حتــديـد ا
تــبــيــانـه وتــعــبــيــده لـــلــخالص من داومه الـــفــســاد واالنــحــطــاط

االخالقي. 
ولعـل ثورة الـشـعب تـلـهـمـنـا امال راسـخا
في حتـميـة التـغيـير واخلـروج من دائرة
احلــيص بـــيص وانــقـــاذ مــا تـــبــقى من

شرف العراق وكبرياؤه.   
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أكــمــلت جلــنــة تــطـــويــر وارتــقــاء الــعــمل
ـــوهـــبـــة فـي وزارة الـــشـــبــاب ــراكـــز ا
والـريـاضـة امس الـثـالثـاء بـرئـاسـة وكـيل
الـوزارة لـشـؤون الـريــاضـة عـصـام ثـامـر
وعـضويـة كل من مديـر عام دائـرة شؤون
األقـاليـم واحملافـظـات طـالب جـابـر مـسلم
ـراكـز الـوطـنــيـة لـلـمـوهـبـة ومـديـر قــسم ا
الـريـاضـيـة عـامـر طـالب إعـداد مـفـاصل
ـراكز الـوطنـية لـلمـوهبة العـمل وهيـكلـية ا
الرياضية. وأوضح وكيل الوزارة لشؤون
الـرياضة عـصام ثامـر في بيـان صحفي
أن" الــوزارة كــونـهــا اجلــهــة الــقــطــاعــيـة
الـراعيـة لـلـشبـاب والـريـاضـة ودورها في
خــــلـق جــــيل واعـــــد جلــــمــــيـع األلــــعــــاب
الريـاضـيـة الـفـرديـة واجلمـاعـيـة اعـتـمدت
ـية اللـجنـة بعـملـها دراسـة التـجارب الـعا
ثـمرة في تطوير الفئات العمرية". وتابع ا
ثامر أن "العمل اجلديد يواكب التوجهات
العـامة للحـكومة فيـما يتعلـق بالتخصص
الـدقـيق وعـدم الـدمـج بـ أكـثـر من عـمل
للفرد والعمل بآلية تراعي تفعيل القوان
اجلـديـدة الـتي  إقـرارهــا لـلـمـؤسـسـات
الـريـاضـيــة" مـبـيـنـاً أن "الـلـجـنـة نـاقـشت
وهـبة من قبل بعـنايـة فائـقة دعم مراكـز ا
االحتــادات والــتـنــســيق مــعـهــا من خالل
آلـيــات يـتـفق عـلـيــهـا بـوضع فـقـرة ضـمن
ــوسم مــوازنـــة االحتــادات الـــريــاضــيـــة 
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لناصرية - باسم ألركابي 
قـد يـؤدي حـراك األنديـة وضـغطـهـا على
االحتــــاد احملــــلي لــــكــــرة الــــقـــدم عــــلى
اسـتـئـنـاف الـدوري لـعـدة أسـبـاب سـبق
ثـلي األندية خالل لـقائهم مع وقدمـها 
ـسـابـقـات وفي وقـتـها االحتـاد وجلنـة ا
ولم يحسـم االمر بشكل نـهائي من حيث
ـشـاركـة مع انه  الــتـوصل الى اكـثـر ا
من مـــقـــتـــرح لــكـن لالن لم حتـــدد إلـــيــة
ـقـتـرحـة  قـبل ان حتـدد جلـنـة الـدوري ا
ـقـبل ـسـابــقـات اخلـامس من شــبـاط ا ا
موعدا إلقامة مباريات اجلولة السادسة
من الـــدوري الــذي تـــوقف ولم تـــكـــتــمل
اجلــولــة الـرابــعــة والزال األمـر مــرهـون
بالوضع األمـني الذي يشـهده البالد اثر
االحتـجاجـات اجلماهـيرية الـتي جتتاح
الـــعـــاصــمـــة واحملـــافـــظـــات الــوســـطى
واجلـنـوبـيـة وبـالـفـرق نـفسـهـا  الـتي لم
حتــسم خــيــاراتــهــا والزالـت مــتــبــايــنـة
ـسـابـقة واقـف إمام مـا تـقـرره جلـنة ا ا
ــشـاركـة  لـرغـبـة الـفـرق من حـيث تـرك ا
نفسـها من عدمهـا وكيفيـة حتديد الفرق
الهابطة حيث تريد اغلب الفرق مشاركة
ـرجوة في ـنـافسـة ا إلزامـيـة لتـحـقيق ا
ـالـيـة الـتي تـواجه وقت تـشـتـد األزمــة ا
ـؤسساتـية كما ـا فيها ا جمـيع الفرق 

عدنان
درجال

الـفـريق مـنـذ وصـوله والـلـعب بـالدوري
ـمـتـاز قبـل ان يـقدم عـدد مـن الالعـب ا
ن اخـــذوا طــريـــقـــهم الى الـــواعــديـن 
ـنـتـخـبـات اخملـتـلـفـة والزال يـعـمل مع ا
مـجـمـوعـة العــبـ يـأمل من خاللـهـا في
حتـقيق مـنجـز اخر في حـال تمت إعادة
اسـتئـناف الـدوري والكـأس واي منـهما
ومــهم ان يـــســتـــمــر اهـــتــمــام الـــفــريق
بــنـــشـــاطه وسط دعـم اإلدارة لــلـــمــدرب
والالعب والـكل يعملون سـوية ويظهر
فريق مـتـقدم وسـط الفـرق اجلـماهـيـرية
تطلعة الى مستقبل مدعوما بالوجوه ا
كـــروي ويـــظــهـــر مع الـــنـــفط واألمـــانــة
والــــــوسط واربــــــيل  بــــــعـــــد الــــــفـــــرق
اجلــمــاهــيــريــة في وضع مــخــتــلف عن
الـفـرق األخـرى وهي تـعـبـر عن رغـبـتـها
ــنـتــظــرة اذا لم تــرتـبك ـشــاركــة ا في ا
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 ويقول رئيس جلنة حكام ذي قار احمد
مـــكــطــوف األهم ان تــتــخــطى اإلطــراف
ـشـكـلـة القـائـمـة وان تـسـعى احلـكـماء ا
لتقريب وجهات النظر عبر التدخل حلل
ـشـكـلـة الـقـائـمـة بـ االحتـاد ودرجال ا
ــشـاكل كـي تـســتــــمـر األمــور وتــوقف ا
الــتي ظــهـرت بــعـد انــتـخــابـات االحتـاد

األخيرة.
 وبــــعـــد اجــــد مـــهــــمـــا ان يــــصـــار الى
اسـتـئنـاف بـطـولـة ألكـاس  ألنـهـا بـلغت
دورا مهـما قبل ان تكـون مفردة مـنشطة
للـفرق قـبل الدخـول ببطـولة الدوري اذا
مااقيمت بـالطريقة التي يـتفق عليها ما
بـ اللجـنة والـفرق التي  اغـلبـها بدأت
ـشاركة بالدوري اإلعداد لتـعلق األمر با
واألمـر متـعلـق باالحتـاد نفـسه وهو من
ــبـــاريــات امــام يـــقــدر ظــروف إقـــامــة ا
ظـروف الــبـلـد الـقـائــمـة والـتي نـأمل ان
تـنـفرج األمـور وتبـقى أهمـية اسـتئـناف
الــدوري لـعــدة أسـبــاب مــنـهــا لــتـعــلـقه
ـعـاشــيـة من خالل بـظــروف الالعـبــ ا
الـعـقـود والـرواتب الـتي يـبـدو مـتـوقـفـة
عــنــد بــعـض الــفــرق وقــديــكــون تــوقف

الدوري سببا في ذلك.


