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بشعار الفوز من اجل اللقب امام
أخر عـشر جـوالت هي من حتدد
مـــصــيــره الــذي يـــتــمــحــور بــ
الــثـالثي الــذي يــقــدم مــبــاريــات
مــهـمــة وفي مــنـافــسـات شــديـدة
تزداد سخونة من جولة ألخرى

االرتقاء بالهمة
ويـأمل ان يـرتــقي الـفـريـقـان الى
ـعــروف وتــقـد مــســتـواهــمــا ا
مـبـاراة تـلـيق بـهـمـا في الـصراع
عـلى الـلـقب خـصـوصـا الـشـرطـة
في اســتــعـادة روح الــلــعب بــعـد
تـأخـره في أكـثر مـن جولـة خالل
ـرحــلـة الــقـائـمــة لـكن كل شيء ا
يـهــون إمـام تـلك الــعـثـرات األهم
هـنا الـيـوم إيـقاف قـطـار الزوراء
أفـضل الـفـرق الـيـوم مع اجلـويـة
وكالهــمـا يـزداد تــمـاســكـا وقـوة
ويـقدمـان مـباريـات مـقـبولـة بـعد
تعـثـر النـفط في ملـعب الـكهـرباء
لكـنه ال يـريد ان يـتـأخر حتت أي
مـسوغ كـان وهـو الـذي يـتواصل
مع تـقد مـبـاريـات قويـة ويـريد
ـذكـورة ـحــو اثـار كـبــوته ا ان 
والـعودة عـلى فـرض نـفـسه على

الثالثي اجلماهيرية
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 ويـــســـتـــقـــبل فـــريـق احلـــســ
الـنجـف اخلامس  46في مـباراة
تــظــهــر مـــهــمــة عــلـى الــطــرفــ
فالضيوف الـذين تأثروا في لقاء
احلدود بفقدان نقطت قللت من
الفارق الى �5نقطة مع الـكهرباء
يــسـعــون لــتـقــد مــا بـوســعـهم
ـطـلـوبة حتت ـهـمـة ا لـتـحقـيق ا
انظار وسائل اإلعالم بـعد نتائج
مـخيـبـة عـند الـذهـاب فـيمـا يـريد
فريق احلس محو اثار خسارة
الزوراء الـكـبيـرة وتـعزيـز رصـيد
النـقـاط للـتـقدم من مـوقع اخلـطر
ـهدد سـادس عشـر في الـسـلم وا
من فــرق الــبــحـري والــديــوانــيـة
وكــــربـالء األخــــرى الــــتي تــــمــــر
بالسوء أيـامها وتـصارع بكل ما
لديـها من جـهـود من اجل البـقاء
الذي يظهر صعـبا امام تداعيات
الـنــتـائج حــتى مع تــقـدم كـربالء
لــكـنـه يـبــحث عن هــويــة الـبــقـاء
ويـعـلم فـاضل عـبـد احلسـ ذلك
جــيــدا من خالل تــقــد الــفــريق

فيما تبقى من مباريات له
jÝu «Ë ¡UMO*«

يناء ومتتبعي  ويأمل جمهور ا
ــــيـــــنــــاء الــــدوري ان يـــــعـــــود ا
للمنافسـة وحتقيق فرصة اللعب
والـتـعـاطي مـعـهـا بـعـد الـتـفـريط
بـنقـاط مـبـارات بـإرادته عـنـدما
يـــســـتـــقـــبل الــــوسط وكالهـــمـــا
بـرصــيـد37 لــكن فــارق األهـداف

يـقف لـلضـيـوف الـساعـ لـلـفوز
ــيــنـاء في ظل وزيــادة مـعــانـاة ا
ــعـروف لــلـكل وضــعه الـقــائم وا
ر به اهل البـصرة بعدما الذي 
خــســر ست نــقـاط مـن دون لـعب
بـانـسـحـابه امـام فـريق احلـسـ
وعـدم احلـضـور مع الـشرطـة انه
ـيـناء امـر ال يـلـيق بـفـريق مـثل ا
الذي اعتـاد على مشـاركات دوما
ــنــافــســة عـلـى مـواقع من اجل ا
قـدمـة التي ابـتعـد عـنهـا كثـيرا ا
ويخشى ان تزداد الـهوة بعد في
وضع تشير اإلخـبار لم يتجاوزه
ا لم وكذلك الفريق بعد يكون ر
االزمــــة الــــقـــائــــمــــة بـــ اإلدارة
واجلـهة الـراعـيـة من دون حـلول
ـؤسف جدا ان كمـا يـبدو األمـر ا
ـــشــــــــــــاكـل تـــواصل تــــعـــيـق ا
ـثـيـرة لـلـقلق ـباريـاته ا الـفـريق 
وسط انـتــقـادات شـديـدة لإلدارة
ــســؤولــيــة إمــام وحتــمــيــلــهــا ا
ــــشــــاكل الـــــتي حتــــاصــــرهــــا ا
ــة والــفــريـق واخلالفــات الــقــد
اجلــديــدة مـع جــمــهــور الــفــريق
والهـيــــئـة العـامة الـتي يفـترض
ان تـنـتــــــــهي من هـذه الـلـحـظـة
من اجل عــيــون الــفــريق الـذي ال
ــــكـن ان يــــســـــــــــتــــمــــر وسط
ــشـاكل الــتي تـنــهش بـجــسـمه ا
هنـا وهنـاك والـبحث عن الـعودة
لــلـــمــنــافـــســات بـــعــد الـــتــراجع
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 ويعود نفط ميسان حادي عشر
لـعـبه من اجل تـعويض وقـف  ا
اضي على نكسة كـربالء الدور ا
حـسـاب جـيـرانه الـبـحـري سـابع
عشر وأهميـتها على دور الفريق
في هـذه الـفـتـرة قـبل ان تـصـعب
ــهــمـة بــعــد أكـثــر وألنه اعــتـاد ا
االســتــفــادة من مــبــاريــات الـدار
ــســاعـدة الــتي الزالت تــقـدم له ا
ــنـــافــســـة ومــنـــهــا جتــاوز فـي ا
صعـوباته وسيـكون امـام مباراة
مــنــاسـبــة في ظـل الـوضـع الـذي
ـــر به الـــبـــحــري بـــعـــد تـــلــقي
خـــســـارتـي الـــســـمــــاوة ذهـــابـــا
واألمانـة في الـبصـرة وفي موقع
مــتــأخــر مــهــدد في تــركـه اذا مـا

فشل مع العمارة
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 فــقــد نــحج الــسـمــاوة في قــلب
تأخـره الى فوز مـهم على ضـيفه
زاخو بهدف لواحد ليخرج بكل
ـبـاراة الـتي تـقـدم فـيـها فـوائـد ا
الـــضــــيــــوف عـن طـــريـق امــــيـــر
جـــومـــيل 48 قــــبل ان يـــتــــمـــكن
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نصب احتفظ عبد اخلالق مسعود 
رئـيس االحتـاد العـراقي لـكـرة الـقدم
عـقب االنـتخـابـات الـتي جـرت نـهـاية
نـصـرم بحـضور أعـضاء األسبـوع ا
ـــثـــلـــ من الـــهـــيـــئـــة الــــعـــامـــة و
االحتادين الدولي واآلسيوي للعبة.
وخـــاض عــــبــــد اخلـــالـق مـــســــعـــود
انـتــخـابـات رئـاســة االحتـاد وحـيـدًا
حيث حصل على 42 صوتًا من أًصل

51 صوتًا.
وعـلى مـقعـد الـنـائب األول فـاز شرار
ـنـصب بـعـد حـصـوله عـلى حـيـدر بـا
نـافسه 35 صوتًـا مقابل  16صوتًـا 

يونس محمود.
ـنـصب الـنائب كـما فـاز عـلي جـبار 
الــثــانـي لــرئــيس االحتــاد الــعــراقي
ــفـــرده لـــلـــمــنـــصب حــيـث تــرشـح 
وحصل على 47 صوتًا من أصل 51

صوتًا.
 و انــتـــخــاب 9 أعـــضــاء جملـــلس
اإلدارة عـلى أن يـتم تــسـمـيـة عـنـصـر
نسائي في مدة أقصاها ستة أشهر.
نصب العضوية: يحيى زغير وفاز 
(37 صــــوتـــــا) كـــــامـل زغـــــيــــر (40
صـوتــا) مـالح مــهـدي (41 صـوتـا)
سعد مالح ( 35صوتا) يـحيى كر

( 36صـــــوتــــا) عـــــلي األســــدي (31
صوتـا) غـالب الـزاملي ( 30صوتا)
وإحــسـان عــلي ( 21صــوتـا) وفــالح

موسى ( 22صوتا).
W½UO K  X{dFð ∫f½u¹

وقـال جنم الـكـرة الـعـراقـيـة السـابق
يــونس مـحــمـود بــعـد اعالن نــتـائج
االنتـخابات إنه تـعرض لـ"اخلـيانة"

خالل انتخابات احتاد الكرة.
وأوضح مــحــمــود فـي تــصــريــحـات
صـحـفـيـة "األهم في هـذا األمـر أنـني
حـاولت اخــتـراق مـنــظـومـة االحتـاد
بتجربة شبابية جديدة وفق برنامج
متكامل لكن تعـرضت للخيانة داخل

القاعة االنتخابية".
وتـابع: "أتــقـبل واقع احلــال سـعـيت
إلصالح كــرة الــقــدم الـعــراقــيــة لـكن
أصوات الهيئة العامة ذهبت باجتاه

التكتالت وليس األفضل".
ــنــصب وكــان يــونــــــس قــد تــرشح 
نـــائب رئـــيـس االحتـــاد أمـــام شــرار
حيـدر وخسر بـعد حـصوله على 16 ÊULK « ÂUA¼
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في سيـاق تداعـيات االنـتـخابـات العـراقـية ومـا شابـها
بــرزت اهــمـــيــة مــنـــصب رئــيس من تـــزويــر مــخـــجل 
ـنـصب الذي ضـخم الـسيـاسـيون اجلـمـهوريـة  ذلك ا
ــصــاحلــهم الــكالم عـن مــحــتـواه ألغـراض خــاصــة 

الشكلي والبروتوكولي .
اآلن اجلــمـيع يـطــالـبـون رئـيس اجلــمـهـوريــة بـالـتـدخل
تـرامي حـول اعادة للـفـصل في هذا الـنـزاع الـكبـيـر ا
ـمارسـات الـتـزوير فرز االصـوات يـدويـاً وما يـتـعـلق 
ــقــراطـيــة ذلك الـشيء واإلخـالل بـالــعـمـــــــــلـيــة الـد
ــيّـز نـظـام احلـكم عن ــفـتـرض انه لم يـزل  الـوحـيـد ا

سابقه.
ـيــز  رئـيس اجلـمـهـوريــة في الـعـراق الـيـوم  انه مـا 
ـبـطن تـارةً لـيس خـصـمـاً فـي الـنـزاع الـظـاهـر تـارةً وا
ان ورئيس أخرى كونه لـيس مرشحـاً مثل رئيس الـبر
احلـكـومــة  لـذلك تـكـون الـنــداءات نـحـوه أكـثـر قـوة  
ربّما مـن الناحـية الـنفـسيـة أكثـر منـها دسـتوريـاً فهو
في هــذه الـلـحـظـة تـتــجـلى فـيه سـمــة االسـتـقاللـيـة في
لـكن هنـاك من القـوى السـياسـية من أنـصع وجوهـها 
ـوقف الذي يصب لصاحله يضغط بشـدة ليستخرج ا
في مـعـمــعـة نـتـائـج االنـتـخـابــات  فـنـراه يــتـهم رئـيس
اجلـمـهوريـة بأنه يـعـمل لصـالح حزبه. وهـنـا ننـتبه الى
نـصب  وال أقصـد الشـخص الذي يـشغـله غير إنّ ا
ألنّ االحـزاب تقف كـامل الـتـحصـ في االسـتقـالليـة 
ـستـقـبلي لـشغل ـنصب اآلن أو فـي التـرشيح ا وراء ا

نصب. هذا ا
قـبلة من هل تـفيـد القوى الـعراقـية في األيـام القلـيلـة ا
الـثــغــرة احلـزبــيـة الــتي يـحــاول بـعــضــهم الـنــفـاذ من

نصب أو من يشغله? .  خاللها للنيل من ا
إذا تـمـكن الـعـراقـيـون من مـعـاجلـة الـتـرشـيح احلـزبي
ـنـصب رئيـس اجلمـهـوريـة  ستـبـرز مـشـكلـة الـتـمـثيل
القـومي احلـصري لـلمـنـصب  وعـندهـا يجـب االنتـباه
الى إنّـنـا نـدور في قلـب احملاصـصـة ونتـنـفس هـواءها
بــــقــــوة ومـــا كـالمـــنــــا (الــــوطـــنـي) ســـوى شــــعـــارات

استهالكية.
كل أزمة في العراق ح تنـفجر تتحول الى أزمت 
األولى معروفة  والثانية هي أزمة البحث عن مرجعية
ـشاكل  بالرغم من إنّ تصلح لـفض النزاعات وحل ا
في الــعـراق دسـتــور ثـابت ومـحــكـمـة احتـاديــة عـلـيـا.
األلوان واضـحـة الفـرز لـكـنهـا تـختـلط عـلى العـراقـي
حـ يواجـهون أزمـة مـهمـا كانت صـغيـرة بسـبب عدم
ـرجعيات الـسياسـية التي صنـعوها بـأنفسهم الثـقة با

أو ربّما فرضت عليهم.

ـباراة موسى عـدنـان من إعادة ا
للـبـداية 75 قـبل ان يـحسـم علي
ـــــــــهــمـة في الـوقت عـبــد الـله ا
ــمـد لـيـتـقـدم الـسـمـاوة الـبـديل ا
لـــلـــمــــــــــــــوقع الـــثــــالث عـــشـــر
بــرصــيـده 30 نــقــطــة مـتــواصل
بـــشـــكل مــقـــبـــول مع مــبـــاريــات
االرض الــــــتي الزالـت تـــــخــــــدمه
درب خالد صالح كثيرا ومهمة ا
قـبل ان يــسـتـمــر زاخـو في نـزف
ــــكـــــانه الـــــنـــــقــــاط بـــــاقـــــيـــــا 
األخـيـر ومـرشـح لـلـهـبـوط لـعـدم
قــدرته عــلى تــغـيــر االمــور الـتي

باتت تشده للوراء
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 وعاد النـفط لسكـة االنتصارات
ـة الـكهـرباء بعـد مـحو اثـار هز
عـبــر الـفــوز عـلى كـربـالء بـثالثـة
أهداف لواحد رافـعا رصيده الى

 59بنفس نقاط الشرطة
واجلوية مع فارق مباراة قبل ان
يستمر كربالء في موقعه ما قبل
األخـير وفـشل في حتـقـيق الـفوز
الثالث في مالعب الـعاصمـة بعد
التقدم على الطالب واألمانة قبل
ان يــصـطــدم بــقـوة الــنــفط الـتي
استـعـادة دورها بـسـرعة واتـخذ
حـسن احمـد االجـراءات الـكفـيـلة
تـــدارك فــيـــهــا االمـــور والــعــودة

للمنافسة بقوة 
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 وواصـل الــكـــهــربـــاء نــتـــائــجه
ـطلـوبـة عنـدمـا جنح في الـفوز ا
علـى الصـنـاعات بـهـدف لـواحد
مـعـززا مـوقعـه اخلامـس ومتـابع
بـــشــدة الــنــجف بـــعــد تــقــلــيص
الــفـارق الى نــقـطــتـ بــانـتــظـار
خـدمة فـريق احلـسـ في إيـقاف
ضيفه فـيما يـكون الصـناعات قد
تـقـبل اخلـسـارة الـثـانـيـة تـوالـيا
بعـد اجلوية والـرابعـة عشرة في
ـــــوقع اخلـــــامس الـــــدوري فـي ا

عشر 29
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 وجنح األمـــــــانــــــــة االخـــــــر في
تــســجـــيل الــنــتـــيــجــة لـــثــانــيــة
االيـجابـيـة علـى فرق احملـافـظات
بعد الفوز الديوانية بهدف أمس
األول وقـــبــلــهـــا عــلى الـــبــحــري
متقدما للموقع الثامن  39بعدما
اســـتـــعــــاد عـــافـــيــــته وبـــات في
صـحـوة واضحـة في أهـم أوقات
ـنــافـسـة مــتـجـاوزا تــعـثـره مع ا
ـرحـلـة احلـالـية في وقت بـداية ا
زادت اخلـــــســــــارة من هــــــمـــــوم
الــديــوانـيــة الــذي يــواجه خــطـر
ـوقع الـثـامن عـشر الـهبـوط في ا
مــتــلـقــيــا اخلــــســارة الــسـابــعـة

عشرة.
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ــنـطـقـة كـنت شـاهــدا عـلى مـاحــدث في انـتــخـابـات كـرة الــقـدم بـا
اخلــضـراء احملــصــنــة  والـتـي كـانـت عـبــارة عن عــرس انــتــخـابي
باجواء تراجيدية  ,فيها من بكى وتألم وفيها من فرح ( وتهستر )
حد الثمالة  ,مرة منتـشيا بالـفوز واخرى شامتـا باخلاسرين  ,لم
تكن االنـتخـابـات الكـروية اال لـعـبة قـذرة يفـوز فيـهـا من اليسـتحق
مسـتـنـدا على أصـوات حتب سـهـر اللـيـالي واجلـلوس عـلى مـوائد
الشـواطئ  ,اصـوات التـفي مـا تـوعــد  التـمـتـلك قـرارهـا وال حتب
االفضل واالشهر منهـا فتراها التعرف من الـكرة سوى متى تنفذ
صالح نافع وا صالحية جوازها  ,اما مصلحـة الكرة والبالد فـا
الشخصية دائما هي الغالبة ولتذهب الكرة ومالعبها الى اجلحيم

..
في الــلـحــظــة الـتي خــســر فــيـهــا الالعب الــدولي الــسـابـق يـونس
ـلقب ( بـالسـفـاح وابو ذنـون ) السـباق االنـتخـابي على محـمود  ا
منـصب الـنائب االول لـرئـيس االحتاد الـعـراقي لكـرة الـقدم  نـشر
الزميل االعالمي علي رياح عـلى موقعه الشخـصي في الفيسبوك
منشورا مـقتضـبا قال في عنـوانه ( هل تعرض  الـسفاح للـخديعة

( ?!..
ـنــشـور جــاء بـعــد حلـظــات من االعالن الــرسـمي خلــسـارة ذلك ا
السـفـاح لـلـعـمـليـة االنـتـخـابـية  ,كنـت جـالسـا الى جـانب عـدد من
الصحفي في قاعة االنتخابات في فندق الرشيد  من بينهم رياح
كنا في تـلك اللـحظات نـترقب بـصمت ساد الـقاعـة عن بكرة ابـيها
تـرمي ابـرة التــسـمع صــوتـهـا   ,نـتـرقب الـى مـا سـيــحـدث ومـاذا
سـيـكـون  رد فـعل يـونس مـحـمـود  بـعـد اخلـسارة  ,هل سـيـغادر
القـاعـة االنـتـخـابيـة أم سـيـجـلس مـكانه ..?   حلـظـات واخـتـار أبو
ذنون التـوقع الثـاني وهو الـبقـاء في القـاعة واجلـلوس بـ اعضاء
الهـيئـة الـعامـة بـكل هدوء واكـمل التـصـويت رغم انه كـانت يبـتسم
بوجه من يقترب منه ابتسامه فيها من احلزن الكثير ومن االلم ما

اختفى ب العيون لكنه كان صامتا صامدا..!!
قرر يونس مـحمود التـقرب من الصـحفيـ فجاء الـينا في الصف
االول وقـال لـنـا اعـتـذر مـنـكم النــني لم أفـز واعـتـذر من اجلـمـهـور
الـريـاضي النـني حـاولـت ان ادخل في مـجـلس ادارة احتـاد  كـرة

القدم ولكن لم استطع فجئت اليكم العتذر منكم ..
رات  قلنا ليونس اليـهمك ما عليك فعـلته وان شاء الله توفق في ا
الـقــادمـة .. تــكـلم مــعه عــلي ريـاح وحــاول يـحــتـوي مــا يـعــتـري (
)  من تـوتـر فـي حلـظـات  صـعــبـة وهـو جنـم جنـوم الـكـرة الـكـابــ

العراقية حاليا
شـخــصـيــا قــلت لـيــونس مــحـمــود وهـو يــحــاول اضـفــاء نـوع من
صطنع )   ,هل تشعر االن وبعد ان االرتياح  وعدم االهتـمام ( ا

خسرت االنتخابات باخلديعة ..!?
قال ( السـفاح ) دون تردد وكـأنه كان ينـتظر منـي هذا السؤال ..
نعم لقد خـدعوني !! هنـا ابتسم عـلي رياح ليـحاول ان يدخل على
هــشـام االجــواء شــيـئــا مـن الــهـدوء   ,قــائال لــيــونس مــحــمـود  ,
اسـتـعـارة مـفـردة ( اخلـديـعـة ) من مـنـشـوري
قبل قلـيل فضـحك يونس مـحمـود وضحـكنا
جميعا لكن بقى السـؤال قائما حتى اللحظة
يبـحث عن اجـابـة التـقـبل الـنفـي .. من خدع

أبو ذنون !!?  الستم معي ..? 
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مـن جـــهــــته اتــــهم عــــضـــو االحتـــاد
الـــعــراقـي الــســابـق مــحـــمــد جــواد
الصائغ رئـيس االحتاد عـبد اخلالق
مسـعود ونـائـبه علي جـبار بـالتـآمر
عــلـيه فـي االنـتــخـابــات الــتي جـرت
مـــؤخــرا النـــتـــخــاب مـــجــلس إدارة

جديد.
وقال الصـائغ: "تعرضت أنـا وزميلي
كــاظـم ســلــطــان وطـــارق أحــمــد إلى
اخلــيــانـة ورئــيس االحتــاد ونــائـبه
ــؤامــرة الـــثــاني هم مـن قــادا تــلـك ا

إلبعادنا عن االنتخابات".
وبـــ أن االتــفــاق كـــان يــتـــمــثل في
دخــول االنـتـخــابـات بــذات الـقــائـمـة
الــتي تـقــود االحتـاد لــكن هــنـاك من
أخلف الـوعد ولـم يلـتزم بـاالتفـاقات
الـــتـي تـــمت قــــبل دخــــول الـــقــــاعـــة

االنتخابية.
يشـار إلى أن  3أعـضـاء من اجملـلس
السـابق لم يـتواجـدوا في الـتشـكيـلة
اجلديدة للمجلس وهم محمد جواد
الـــصــائـغ وكــاظم ســـلــطـــان وطــارق

أحمد.
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عـلى صـعـيـد مـتـصل أجـلت مـحـكـمـة
جـنــايـات الـرصــافـة الـقـضــيـة الـتي
رفعها وزير الشـباب والرياضة عبد
احلـــســـ عـــبـــطـــان بــــحق رئـــيس
االحتاد السابق ناجح حمود وعدد
من أعـضـاء االحتـاد إلى الـثـالث من

قبل. تموز ا
وكـان وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة قـد
رفع قـضيـة في احملـكـمـة عـلى ضوء
مشاركة منتـخب العراقي في بطولة
اخلــلــيج  21بــالـــبــحـــرين بــدعــوى
صرف بـعض األموال التي مـنحـتها
احلــكــومـة لـالحتـاد بــطــريـقــة غــيـر

قانونية.
وتـشــمل الـقـضـيــة عـددًا من أعـضـاء
اإلدارة احلالية لالحتـاد ومن بينهم

رئيسه عبد اخلالق مسعود.
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ــــقــــابـل اصـــدر الـالعب الــــدولي بــــا
السابق عدنـان درجال الذي جلا الى
مـــحــكــمــة (كــاس) بـــعــد ابــعــاده عن
ـنـافـسـة كـمـمـثل عن نـادي الـزوراء ا
الــريـــاضي ان احملـــكـــمـــة الـــدولـــيــة

مــفـتــوحــاً. وبــنـاء عــلى ذلك أوضح
لـــلـــرأي الـــعـــام مـــســـرى اإلجــراءات

القادمة على النحو التالي:
- ارسل لي احملـامي رسـالة مـحـكـمة
كــاس قـبـل سـاعــات من كــتـابــة هـذا
 يُبـلـغني فـيـها بـوجوب دفع البـيـان
تكالـيف القـضية الى مـحكمـة الكاس
ــقــبل الــدولـــيــة قــبل 20 حــزيـــران ا
لغـرض استـمرار الـنظـر في القـضية
وكــــــــان مـن الــــــــواجــــب ان تــــــــدفع
ـا ان االحتـاد الـعراقي مـناصـفـة و
رفـض دفع حـــصّـــتـه ســـأقـــوم بـــدفع
بلغ كـامالً من اجل استمـرار النظر ا

في القضية.
- بعد اسـتالم محكـمة كاس الـدولية
مبالغ الـقضيـة ستطـلب األخيرة من
االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم تـقـد

الدفوعات النهائية لها.
- سـيـتم حتـديــد مـوعـد من مـحـكـمـة
كاس الدوليـة بعقد جلـسة في مدينة
لــــوزان لالســــتـــمــــاع الى دفــــوعـــات

. الطرف
- ســيــتــخــذ قــاضي مــحــكــمــة كـاس
الــدولـيــة اخملــصّص لــهـذه الــدعـوى
ـناسب حلسـمها فـفي حالة القرار ا

ـســتـشـار الــقـانـونـي د.نـزار احـمـد ا
غـيـر صــحـيح ويـنـطــوي عـلى نـوايـا
ســلــبــيــة بـعــيــدة عن روح الــقــانـون
وأصـــولـه بـــدلـــيل أنه قـــام بـــنـــشـــر

ورقـــــتـــــ من أصل  24 ورقــــــــة 
ارســالــهــا لي وله من قــبل مــحــكــمـة

كاس الدولية.
وكـنـت قـد طـلــبت من مـحـكــمـة كـاس
الدولية تـأجيل االنتـخابات الى ح
حـــسم الـــدعـــوى ذاتـــهــا أو دخـــولي
ـسـتـشار االنـتـخـابـات فـيـمـا طـلب ا
الـــقـــانــونـي الحتــاد كـــرة الـــقــدم من
ــذكــورة عـدم الــنــظـر في احملــكــمـة ا
الـــدعـــوى ألنــهـــا لــيـــست مـن ضــمن
ادة تخصّـصها (وفق الـفقرة 4 من ا
12) من قـواعـد االنـتـخابـات و (وفق
ـــواد 62 و63 و64) من الــــنـــظـــام ا
االسـاسي لـلـعـام 2017 وذكـر ايـضاً
أن هــذه الـــدعــوى كــان يــفــتــرض أن
تـقدم خالل مـدة اسـبـوع وفق قـواعد

االنتخابات لعام 2010.
ستشار نزار قررت في ضوء طلب ا
مـحـكـمـة كـاس الـدولـيـة رفض كل مـا
جـاء فــيه  مـؤكـدة أنـهــا مـخـوّلـة في
النـظر بـالدعوى وأن مـلفـها سـيبقى

تخصـصة بالشـأن الرياضي تركت ا
الباب مفتوحا ولم ترد قضيته وذكر
في بـيـان تـلــقت الـزمـان نـسـخـة مـنه
ـسـتـشـار (نـظـراً لـتـكـرار مـحـاوالت ا
الــقــانــوني لالحتــاد الــعــراقي لــكـرة
القدم نزار احمد تضليل الرأي العام
العراقي بخصوص قـضية ترشيحي
ـرفوعـة الى لالنـتـخـابـات ودعـوتي ا
مـحــكـمـة كــاس الـدولـيـة عــبـر نـشـره
معلومات غير صحيحة مستدالً على
وثــائق مــنــقـوصــة لــغــايـة فـي نـفس
يـعـقـوب يـعـرفـهـا الـقـاصي والـداني
أود أن اوضح لـــلـــشــارع الـــريــاضي
وافق بأنني تلـقيت اليـوم األربعاء ا
30 أيـار 2018 رســالـة مـن احملـامي
اخلاص في الـدعـوى تفـيد بـأن "قرار
مــحـكــمــة الـكــاس الـدولــيـة الــصـادر
اليـوم نـفسـه والقـاضي بـرفض طلب
تـأجـيل انـتخـابـات احتـاد كـرة الـقدم
ــزمع إقــامـتــهـا يــوم اخلــمـيس 31 ا
الـــشــهــر ذاتـه وكــذلك عـــدم دخــولي
االنــــتـــخـــابـــات كـــمـــرشح عن نـــادي
الزوراء الرياضي ال يـعني أبداً غلق
الـــدعــوى ورفــضـــهــا وعــدم الـــنــظــر
بــالـــقـــضـــيـــة" أي أن كل مـــا أعـــلـــنه

كـسبـنـا الـقرار الـنـهائـي سيـتم إلـغاء
نـتـائج انــتـخـابـات االحتـاد الـعـراقي
لـــكــــرة الـــقـــدم يـــوم  31أيــار 2018
ويُحدد موعد جديد إلعادتها أما في
حالـة خـسارتـنـا الدعـوى ال قـدّر الله
ذلك يــعــني اســتـمــرار مــجـلس إدارة
ــنــتــخب بــدورته (2018- االحتــاد ا

(2022
إذ أضع هــذه احلـــقــائق أمــام الــرأي
الـعـام الـعــراقي أجـدّد تـأكـيـدي عـلى
ضي بـثقـة عالـية وروح وطـنية في ا
الـدعوى لـدى مـحـكـمة كـاس الـدولـية
ولن أبالي الى اي معلـومات مغرضة
تسـعى للـنيل من عـزمي على اصالح
منظومـة الكرة العراقـية التي شهدت
أخــطـــر تالعب وتــوظـــيف شــخــصي
لــنـــظــامـــهــا االســـاسي وصــاحـــبــته
ـكــيــالـ إجــراءات بــاطـلــة وكــالت 
وتفسـيرات قـانونيـة موجّهـة القصاء
مرشح بعينهم وتثبيت من لم تكن
اوراق ترشيـحهم مسـتوفيـة للشروط
ـســتـشـار ونــقـاط أخـرى فــضـحــهـا ا
الــقــانــوني نــزار احـمــد في احــاديث
اعـالمـــيـــة ســـابـــقـــة (من فـــمه . أدان

نفسه)! 

اعـلـى مـنـافــسـاته امــام الـصـراع
القائم بـ مربع الـترتيب عـندما
يــبـــحث الــشــرطــة عـن تــقــلــيص
الـــــــهــــــوة مـع الــــــزوراء فـي اهم
ــفـارزه االخــتــبـارات الــصــعـبــة 
وأهــمــيــة الـتــصــرف كــمــا يـجب
ووضع حدا لنتائج اخمليبة التي
كـادت ان تــلـزمه الـتــراجع ثـالـثـا
يناء األسبوع لوال عدم حضور ا
اضي ما يجعل من ثائر جسام ا
اخــتـيــار طــريـقــة الــلـعب النــقـاذ
ـوقـف في االخـتــبـار احلـقــيـقي ا
فـي أصــــعب مــــهــــمـــات الــــوقت
احلالي والـتي تـكـون قد اتت في
غير وقتـها بعد خـسارة اجلنوب
والـــــتـــــعـــــادل مـع الـــــوسط وفي
مـناسـبا سـلـبيـة قـبلـهـا نالت من
مهمة الفريق التي تصطدم امام
ــسـيــطــرة عــلى مــجـمل الــقــوة ا
االمــــور وزادت فـــاعـــلـــيـــة بـــعـــد
الـنــتـيـجـة االخـيــرة حـيث الـفـوز
عـــلى فـــريق احلـــســـ بــأربـــعــة
أهــــــداف دون بـــــاقـل اجلـــــهـــــود
لتتحكم بالـصدارة بعداضافة12
نـقــطـة الــسالح األقــوى ال يـقـاف
قـوة الـشـرطـة من اربع مـبـاريـات
فـوز تــوالـيـا جــعـلت من الـزوراء
مستـعدا بكـامل خطوطه الـفاعلة
همـة اليوم الـتي ال تظهـر سهلة

ــقــيــاس مـع قــامت به في بــكـل ا
ــبـاريــات األخـيــرة واالحـتــفـال ا
بـــالـــنـــتـــائج مـن جـــولـــة ألخــرى
والـــســيــر بــخــطـى ثــابــتــة حتت
أنـــظـــار جــمـــهـــوره الــذي يـــريــد
ـثل اخلـطوة الفـوز الـيوم النه 
الكـبيـرة في مسـار التـقدم حلسم
صــراع الــلـــقب الــذي يــراه الــكل
يقدم مبـارياته بنجـاح وال يلتفت
للوراء والـعمل على حتـقيق حلم
جــــمـــهـــوره في خـــطـف الـــلـــقب
باراة  ويدرك اوديشـو طبيـعة ا
الــتي تــفــرض عــلــيه والـالعــبـ
طـلوب مقـدمـتهـا تـقد الـلـعب ا
والــقـوي والــتـركـيــز عـلـى الـفـوز
الـذي ســيـجـعل مـن األنـصـار في
سعـادة بـعد لـعب سـبع مبـاريات
تـظــهـر حتــصـيل حـاصـل لـفـريق
مـثل الزوراء الـذي سـيـكـون إمام
االختـبـار الـقوي إلثـبـات جدارته
بالـصدارة مـن خالل تامـ اغلى
ـــــرور من دون ثـالث نـــــقــــــاط وا
مــــشـــاكل من مــــواقع الـــشـــرطـــة
القـوية لإلمـام في أهم منـافسات

الدوري في الوقت احلالي
 الــزوراء حـــقق الــفــوز 20 مـرة
وسبع تـعادالت وخـسارة واحدة
وله 53 هدفا وعليه  20في وقت
حــــقق الــــشــــرطـــة  17فـــوزا و8

تــعــادالت و3 خــســارات وله 52
وعليه 19
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 كال الفريـقان يضـمان مجـموعة
العــــبــــ مــــهـــــاريــــ وتــــلــــعب
لـلــمـنـتـخـبـات الــوطـنـيـة والـفـوز
يعني االحتفال بحدث مهم جريا
عـلى الـعـادة الـتي اكـثـر ما تـدفع
ـزيـد من عـنــاصـرهـمــا لـتـقــد ا
الـــــــلـــــــعب واألداء وصـــــــوال الى
كن ـطلـوبة الـتي ال  النـتيـجة ا
التكهن فيها رغم ان فارق النقاط
الـتـي يـبـتــعـد فـيــهـا الـزوراء 67
والــــشــــرطــــة  59لــــكـن لــــلــــقـــاء
اعـــتــــبـــارات خـــاصـــة من حـــيث
الــنــتـيــجـة الــتي تــظــهـر مــؤثـرة
لــكـلــيـهــمـا خــصـوصــا الـشــرطـة
لـــتـــقـــلــــيص الـــفــــارق والـــعـــمل
للتخلص من مالحقة اجلوية الن
غير ذلك قد يعني التراجع وفتح
الــطـريق لــلـجــويـة اذا مـا تــغـلب
عـــلـى اجلـــنــوب لـــلـــتـــواجـــد في
مـواقـعه واسـتـمـرار لـعـبـة تـبادل
مـــوقــعــيـــهــمــا في وقـت يــســعى
ــسـيـرة الـزوراء الـى مـواصــلـة ا
الـناجـحـة والـتفـكـيـر في قـطع ما
تــبــقى من الــطــريق بــنــجــاحـات
أخرى اهمها اليوم التي ستكون
اخلـــطــوة الــعـــريــضـــة والــلــعب
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يـعـلم جـمهـور الـشـرطـة صـعـوبة
وأهمية مبـاراة فريقه اليوم إمام
ـتــصـدر الـزوراء عـنــد الـسـاعـة ا
العـاشـرة ليـال في ملـعب الـشعب
ضمن اجلولة لتاسعة والعشرين
متاز بكرة من مسابقة الـدوري ا
الــقــدم الــيــوم األحـد الــثــالث من
حزيـران اجلـاري في ظل التـفوق
الـزورائـي من حـيـث عـدد نــتـائج
الـفـوز وفـارق الـنـقـاط واألهـداف
والــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــشــــــــــــــــــابــه فـي
ـباشرة ما ـواجهات ا الدفاع وا
يـــتـــطــلب مـن الــشـــرطــة الـــلــعب
بشعار الفوز لتقليص الفارق مع
الزوراء والبقاء في مكانه الثاني
االن الــــذي يـــــبــــقى مــــهــــددا من
اجلوية الذي يكون قد لعب أمس

مع نظيره نفط اجلنوب
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 قــمـــة األســبــوع بــ الــشــرطــة
والزوراء تظهر في غـاية االهمية
لـكـليـهـمـا بوجـه خاص لـلـشـرطة
وسـتحـظى بـاهـتـمام كـبـيـر ليس
من أنصار الفريق احلديث غير
نـقـطع عن النـتـيجـة األغلى في ا
رحلة الوقت احلالي وليس في ا
القـائـمة لـيس بـ انصـرهـما بل
ر في من محـبي الـدوري الـذي 
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متاز جانب من مباراة سابقة ب فريقي الزوراء والشرطة ضمن الدوري ا

ة الى الواجهة مجددا ÂbI∫ لم تسفر انتخابات احتاد الكرة عن تغييرات كبيرة حيث عادت التشكيلة القد « W¹—uNLł  UÐU ²½«


