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يـحيى عـلـوان بسـفـرة الى البـصرة
ـيـنـاء في مـهـمـة  تـظـهر واجـهـة ا
فــــيــــهـــــا اوجه  االخــــتـالف حــــيث
الـطالب  والـتـقـدم لـلـمـوقع الـتاسع
بــعــدفـوزيـن مـهــمــ عــلى االمــانـة
بثالثية نظيفة وعلى النجف بهدف
ورفـع الــرصـــيـــد الـى تــسـع نـــقــاط
وبـالـتـاكـيـد انـهـمـا سـيـؤثـران عـلى
مـهـمـة الـفـريق بـاالجتـاه االيـجـابي
وتـمــريـر  نــتـيـجــة الـغـد االخــتـبـار
االول احلــقــيـــقي  لــلــفــريق ذهــابــا
والــعــمل بــكـل اجلــهــود لــتــجـاوزه
ومــشـاكل مالعب احملــافـظـات الـتي
التزال تشكل التـهديد احلقيقي لهم
 عــنــدمـا فــشل الــطالب فـي جـمــيع
مـبـاريات الـذهـاب  فقط الـفـوز على
كربالء بـقرار احتـادي ومع التـطور
الــذي  حتـقق لـكن هــذا اليـعـني انه
عاد للطـريق الصحيح لـكنه يعكس
ـــلك مـــؤشـــر  عــــلى ان الـــفــــريق 
همة عنـاصر من شانـها ان تخـدم ا
التي  تـظهر مـناسبـة لكنـها حتتاج
التـوازن في النـتائـج وان التقـتصر
عـلى الـعـاصـمــة  امـا فـريق يـبـحث
عن الـعودة لـلـمـنـافـسـات احلـقـيـقة
والـتـتـويج الـذي غــاب  عـنه لـفـتـرة
طـويــلـة والنــريـد هــنـا ان   نــسـبق
يناء اإلحداث التي يريد تهدئتها ا
حتـت انـظـار جـمــهـوره في الـعـودة
لعزف نغمة الفوز والتخصص بها
امام الفرق اجلماهيرية بعد  تغلبه
على البـطل  لكن ما يامـله جمهوره
هـو مـحـو اثـار اخلـسـارة الـقـاسـيـة
من الـنـفط األسـبـوع احلـالي الـغـير
ـؤكـد اثــارت تـسـاؤالت مـتـوقــعه  ا
تـابعـ  وما سيـزيد من صـعوبة ا
ــيــنــاء ســيــكــون امــام االمــور ان ا
مـنـافس  تـغـيــر   كـثـيـرا وسـيـلـعب

تي العمارة  بهدف الربعة بعدهز
لعبه واجلوية بهدف قبل العودة 
لـيـضيف فـريق احلـسـ  وكله امل
ان يـتجـاوز ازمـة النـتـائج  ولو من
ـوقع مـبـاريـات االيـاب لــتـحـسـ ا
عـبـر   الـفـوز الـذي سـيـرتـكـز عـلـيه
ـتاخر والذي وقف  ا سابع عشـر ا
يحتـاج الى تغير من االن من خالل
ـذكـور الذي حـسم نـتـيـجـة اللـقـاء ا
يـــدخـــله لـــضـــيــوف بـــوضع طـــيب
بـعـدمــا قـهـر الـســمـاوة بـعـقـر داره
ـهــمـة ــواجــهـة الــغــد  ا ويــتــطـلع 
والـفــرصـة في اضــافـة ثالث نــقـاط
ــــدرب جـــــديـــــدة تـــــدور فـي راس ا
والالعـبـ امـام احلـاجــة الـكـبـيـرة
اليـها لتجـنب العـودة للوراء وزياد
مــعــانــاة الــديـــوانــيــة الــذي يــريــد
ـــرهـــون مـــصـــاحلــــة جـــمـــهـــوره ا
بالنتيجة  لالبقاء على حظوظه في
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امــا االمـانـة الـذي حــقق االنـتـصـار
االول عــــلى اجلــــنــــوب في الــــوقت
الــــقــــاتل ســــيـــحـل ضـــيــــفــــا عـــلى
الصـناعـات   امام مـخطط   جـهازه
الفني في  العمل عـلى تخطي عقبة
ـــلــــعب  ومــــواصـــلـــة اصـــحــــاب ا
انطالقته اجلـيدة بعـد تعثر واضح
ـــواقع قــبل والــتـــواجــد فـي اخــر ا
ـكاسب الـتـقـدم لـلسـادس عـشـر  وا
االخـرى  حــيث ارتـفــاع مـعــنـويـات
عــنـــاصـــره لــتـي تــريـــد ان تـــشــكل
ــتـراجع ــضـيف ا الـتــحـدي امـام ا
في اجلوالت األخيـرة حيث خسارة
الــشـرطــة الـدور االخـيــر ويـامل في
حتقـيق االنتـصار في مـهمـة التبدو
ســهـلــة وبـعــد تـقــدمـهم لــلـمــشـهـد
الـــواسع  يــقـــوم الــطالب بـــقــيــادة
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ومــبـاراة مـهـمـة جتـري بـ الـكـرخ
وقف  11 نـقطـة والـنفط سـادس ا
الرابع بنفس الـرصيد في مواجهة
تـظـهـر مـتكـافـئـة امـام اوجه الـشبه
بـيـنهـما  مـع فارق  مـبـاراة مؤجـلة
لـلـنـفط الـذي  تـقـدم بخـطـوة ثـابـتة
بعد الـتحول  اثر الـنتيجـة الكبيرة
ـيـنـاء بـربـاعـيـة الـتي هـزم فـيـهــا ا
والظهور لالعب محمد داودقبل ان
يـعـود الـفـريق لـلـواجـهه ويـتـجاوز
ـــرور نـــكـــســــة الـــهالل  ويــــامل  ا
بــالــطـريـق الــصـحــيح فـي الـدوري
ــوســمـ احملــلي  كــمــا فــعل في ا
االخيـرين   والتطـع الى موقع مهم
ـنــافـســات الـتي تــصـاعـدت عـبــر ا
مـنـافسـاتـهـا بـقـوة عـنـدمـا تـغـيرت
ــوقع   ويــسـعـى الـنــفط جــمــيع  ا
شـوار من خالل  جهود مواصـلة ا
الالعــبــ وتــواجــدهم مــنــذ فــتـرة
ســـويـــة مــا اخـــذ يـــنـــعـــكس عـــلى
مــبــاريــاته  والــتــطــلع الـى جتـاوز
كن ان الـكرخ في مـهمـة صـعبـة ال
يتنازل اصـحاب االرض عن النقاط
في وضع الزال مــــســــتـــقــــر بــــعـــد
خسـارة الوسط  الـتي عوضـها في
مــبـاراة مـثـيـرة مع الـزوراء ويـبـدو
ـــواجــــهــــة الــــنــــفط انـه جــــاهــــز  
والظهور القوي من اجل احلصول
عـــلى كـــامـل الـــنـــقـــاط  والمـــجـــال
وقـع افضل لـتـضـيـعـهـا  لـلـعـودة  
واقـع الذي ظـهر في يـباق تـبـادل ا
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ويامل جـمهـور الديـوانيـة ان يقوم
سار العبي الـفريق في تـصحـيح ا
وايـقاف مـسلـسل الـنتـائج اخمليـبة

جـاهـزيـته في اسـتـقـبـال جـيرانه و
مرشح لالطـاحة بـهم  امام الـتطور
الـذي عـلـيه بعـد  تـصـاعـد وحتسن
اداء الالعـب بـسرعـة قـبل  التـقدم
للموقع الثالث لكن طموحاته تبدو
اكـــبــر امــام الـــتــقـــدم  الحــدافــضل
مـركـزين في قـائمـة  الـتـرتـيب  قبل
الـعـمل على تـعـزيز الـسـيطـرة على
مــبــاريــات  االيــاب النــهــا مــفــتــاح
نـافـسة  امـام صعـوبات الـتقـدم وا
اخلـروج وحتــديــاتـهــا  لــيس امـام
الـــــوسط بـل مع الـــــكل  وهـــــو مــــا
ـتـراجع يـتـخــوف مـنه الـســمـاوة ا
حـتـى في مـلـعـبه وجـعـلـته  يـتـاخر
كـثــيـرا  جـراء االحــطـاء الـدفــاعـيـة
التي تـركت  اثارهـا على  مـباريات
االرض الـــتـي يــنـــبـــغـي ان تـــخــدم
ـهمـة الـتي  يبـدو تظـهـر مخـتلـفة ا
ـرة  فـيـمـا يـتـعلـق بـالـبـداية هـذه ا
ــــتــــدنـــــيــــة والــــتي خـــــرجت عن ا
سيـطرة الفـريق الذي سيـكون امام
مــبــاراة صــعــبــة واالمــر مــخـتــلف
عــنــدمـا اخــذ يــتـنــازل عن الــنــقـاط
حتت انــــظــــار جـــمــــهــــوره  الـــذي
ـبـاراة قـداليــتـخـلـى عـنه في دعـم ا
اليـــقــاف نــزف الــنـــقــاط  مــا يــدفع
ـــســــتـــوى الـالعـــبــــ لــــتـــقــــد ا
ومــحــاولـــة الــعــودة بــالـــنــتــيــجــة
ـطلـوبة الن فـقــــــــدان النـقاط من ا
االن ســـيــلــحق الــضـــرر بــالــفــريق
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ومـا يـقال عن الـوسط والـرغـبة في
الـتـقـدم لالمـام  يــنـطـبق عـلى نـفط
مـيــسـان الـذي حــصل عـلـى جـمـيع
نـقـاط مبـاريـات الـضيـوف االخـيرة
بـعـدما قـفل مـلعـبه  بـوجهـهم وهو
مــا يــخــطط له احــمــد دحــام  امـام
احلـدود الـضـيف اجلـديـدعـلى اهل
الـعـمـارة والـسعـي لتـحـقـيق الـفوز
والـعـودة الـسـريعـة لـلـصـدارة على
امل ان تـــاتي خـــدمـــة اربــيـل هــذه
ـصـلـحـته ولـيس كـمـا حصل ـرة  ا
ـاضــيـة عــنـدمــا كـان في اجلـولــة ا
الـســبب في الـتـخـلي عن الـصـدارة
الـــــتي تـــــمـــــثـل احلـــــدث االهم في
مشـاركة  ميـسان الـذي الزال يلعب
بـسجـل نظـيف وله مـباراة مـؤجـلة
كـمــا  يـدرك العــبـو الــفـريق تــاثـيـر
فـرصـة مـباراة احلـدودعـلى مـشـهد
الصـدارة  امام الـعمل عـلى احداث
الـتـغــيـر  في مـلـعـب مـيـسـان الـذي
يــبـيــته عــادل نــعـمــة مع الالعــبـ
الحلــــاق اخلــــســــارة بــــاهـل الـــدار
وحتقيق الـفوز الثالث تـواليا  وما
احــدثــته اخــر نــتــيـجــتــ من دعم
حــقــيــقي لــلــفـــريق حــيث الــتــقــدم
لـلـمـوقع احلـادي عــــــــشـر كـما انه
يـريـد تـقد افـضل هـديـة للـشـرطة
في الـتـقـدم  للـوصـافـة  لكـن تفـكـير
احلدود  منـشغل في حتقـيق الفوز
ــعـــــــــنــويــة الــتي امــام احلــالــة ا
عـلـيهـا بعـد اضـافة سـتـة نقـاط  ما
زاد من رغــــبــــته فـي الـــــــــــــعـــودة
بــكــامل الــعالمــات بـعــد اســتــقـرار
خــــــطـــــوطـه  الـــــتـي عـــــكــــــســــــت
ــرور من مــؤشـــــــرات امــكــانــيــة ا
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. ووضـعت القرعـة العراق في اجملمـوعة الغـربية الـثالثة إلى بي في مجـموعة صعـبة نسـبياً نتـخب االو اوقـعت قرعة تـصفيـات كأس آسيا حتت  23 عـاماً في تايـلند 202 ا
ـشاركة على نتـخبات ا قـبل.  وجرى تقـسيم ا جانب مـنتخبـات إيران وتركمـانستان والـيمن. وستقـام مباريات اجملـموعة في إيران خالل الـ  22والـ  24والـ 26 من آذار ا

شاركة  20 منتخب. شاركة  24 منتخب وشرق آسيا (الشرق وآسيان)  : غرب آسيا (الغرب واجلنوب والوسط)  منطقت
تصـنيف منـتخبات غـرب آسيا: أوزبـكستـان (مستـضيفـة مجمـوعتهـا في التصـفيات) وقـطر (مستـضيفـة مجمـوعتهـا في التصـفيات) والـعراق وفلـسط واألردن والـسعودية
(مـستـضيفـة مجـموعـتها في الـتصـفيات) وسـوريا وعـمان وإيران (مـستـضيـفة مجـموعـتها في الـتصـفيات) واإلمـارات وطاجـيكسـتان والـبحـرين (مستـضيـفة مجـموعـتها في
ـالديف وباكـستان وسـريالنكا التصـفيـات) ولبنـان والهنـد وقرغيـزستان وتـركمانـستان ونـيبال وبـنغالدش وأفغـانستـان والكويـت (مستـضيفـة مجمـوعتهـا في التصـفيات) وا
ركز األول في ؤهـلة للنهائيات التي تقام مطلع عام 2020. ويـتأهل إلى النهائيات صاحب ا شاركة في التصـفيات على الفوز بالبطاقات الـ 15ا  واليـمن. وتتنافس الفرق ا
بـاشر للـنهائـيات فإن ضيـفة عـلى إحدى بطـاقات التـأهل ا ركز الـثاني. وفي حـالة حصـول منـتخب الدولـة ا كل مجـموعة إلـى جانب أفضل أربـعة منـتخـبات حتصل عـلى ا

دة من  22 إلى  26 آذار 2019.  تأهلة وتقام التصفيات خالل ا نتخبات ا ركز اخلامس سوف يتأهل إلكمال عقد ا خامس أفضل فريق يحصل على ا
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أكــــــد وكـــــيـل وزارة الـــــشــــــبـــــاب
والـــريــاضــة لــشـــؤون الــريــاضــة
عــــــصـــــام الــــــديــــــوان اول امس
الثالثاء ان انتخابات االحتادات
الـريـاضـيـة مـنـقـوصـة الـشـرعـيـة
بـيـة بالـغاء مـطـالبـا الـلجـنـة االو

نــتــائج انــتــخــابــات احتــاداتــهــا
كــــونــــهــــا ال حتـــمـل الـــصــــبــــغـــة

القانونية.
وقال الـديوان بـعد اجـتمـاع وزير
الشباب والرياضة الدكتور احمد
ــتـقــدم في الــعــبــيــدي والــكــادر ا
الــوزارة من اخملـتــصـ بــالـشـأن
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خـــســـارته امـــام الـــشـــرطـــة الــدور
اخلـامس  في الـزبـيـر امـام الـرهان
الـقــائم  لالســتـفــادة من مـبــاريـات
عــقــر الــدار الــتـي يــعــول  عــلــيــهـا
تواصل ذهابا الفريق  بعدتعثره ا
وخــسـارة لــقــاء االمــانــة الـذي زاد
الطـ بلة بـوجه عادل نـاصر الذي
مؤكـد يبـحث مع الالعبـ    حلول
وقع جتـاوز ضـيفـهم الـنـجف في ا
االخـيـر  بــنـقـطـتــ قـبل ان يـتـركه
مــظـفـر جـبــار  عـلى امل ان  يـوقف
ـــدرب اجلــديـــد  نـــزيف الــنـــقــاط ا
شـاكل التـي الزمته مـنذ الـبداية وا
ـتـدنـيـة   واالهـمـيـة الـكـبـيـرة في ا
حتـقيق الـنتـيـجة االولى  والـعودة
بـالـفـريق عـلى الــطـريق الـصـحـيح
بعد سلسلة نـتائج مخيبة   شكلت
ضـغــوط عــلى الالعــبــ   في بـذل
اقــــصـى اجلــــهــــود من اجل  اخــــذ
االمـور عـلى مـحـمل اجلـد وتـمـثـيل
طلوب ومعاجلة الفريق  بالشكل ا
ــــدرب  االخــــر  اخلــــلـل من قــــبل ا
ــنــتـــظــر ان يــقــوم بــالــدور االهم ا
ــثال بـــتــغــيــر واقع لــنــتــائج من
مباراة الـيوم  التي تشـكل التحدي
لـلجـنـوب ايضـا والتـطـلع للـخروج
بــالــفـوز  الــذي واليــريــد ان يــفـرط
بـــالــنـــتـــيــجـــة بــعـــد الـــذي حــصل
والـتـراجع لــلـمـوقع  الــثـاني عـشـر
بست نقاط  وكال الطـرف يبحثان
عن االنـــتــــصـــار الـــفــــرصـــة الـــتي
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وجتــري يـــوم غــد اجلــمـــعــة ســبع
مـــواجــهـــات وفـــيــهـــا  يــســـتـــقــبل
ــتــصـــدر اجلــويــة الــذي يــعــيش ا
ر ـنافسـات احلقيـقية  و اجواء ا
بـــــافــــــضـل اوضــــــاعه ويــــــطــــــمح
بــاحلـصــول عــلى الــنــقــاط الـثالث
ـوقع عــنـدمـا يـسـتـقـبل اربـيل في ا
الـــــتـــــاسـع مـن اجل  مـــــواصـــــلـــــة
الـصـدارة  الهــمـيـتـهــا في  حتـديـد
مالمح الــصـراع عــلى الــلــقب احـد
ــرشـحـ له  بـعـد الـتـحـول الـذي ا
حـقــقه في بـدايـة مــهـمـة ونــاجـحـة
بـوجـود مـجمـوعـة العـب يـقـدمون
مـسـتـويـات عـالـيـة واألسـمـاء الـتي
تـشكل  الـدعم الـكبـير والن اجلـوية
يعـيش اجواء اللـعب والنـتائج  ما
ــذكــور يـــجــعــله خــوض الـــلــقــاء ا
باراة برغبـة الفوز  امـام  ظروف ا
التي يـلعـبهـا في هذا الوقت  وهي
تـذكر   بـلقـاءاتـهمـا السـابقـة  التي
اكثر ما  يواجه اجلوية  احراجات
اربيل الذي يخـتلف اليوم  عن تلك
الفترة اجليدة وما حققه من القاب
قـبل ان يــهــبط ويــعــود  ويـامل ان
يـلـعب بـاحلـلــول الـتي سـيـجـددهـا
طــــارق عــــودة الـــــذي لالن يــــقــــدم
مـبــاريـات مــقـبــولـة خـارج مــيـدانه
عـندمـا حقق الـفـوز  على الـكهـرباء
والـتــعـادل مع الـنـفط وخـسـارة من
اجلـنـوب   قبل ان يـاتي من مـلـعبه
مـــتــــعـــادال من  مــــيـــســـان ويـــدرك
ـهــمـة وكـيف الالعـبــ صـعـوبــة ا
ستـجري امـام اقوى  الـفرق واكـبر
جـــمـــهـــور وطــمـــوحـــات  الـــبـــقــاء

بـالـصـدارة ويـعـيش افـضل حـاالته
واليـنـقـصه شيء  ويـظـهـر مـتوازن
فـي الـــنــــتـــائج    بــــعـــد خــــمـــســـة
انــتـصـارات قـادته لــلـصـدارة الـتي
سيدافع عـنها بكل جـهود عناصره
الـــتـي تــكـــون قـــد حـــددت  مــعـــالم
ـدرب بـاسم قـاسـم الذي طـريـقـهـا ا
يـظـهر بـالـواجـهة مع الـفـريق الذي
يـقــود حـمـلــة االنـتـصــارات بـشـكل
واضح  ويحدد مسـتقبل اللقب من
هذه االوقات عبر مـا يقدمه الفريق
 من اداء يـــتـــحـــسن مـن دور الخــر
واحلــديث اليـــنــقــطـع عن احلــفــاظ
على الـصدارة  النهـا  احملفز االول
امام  االسـتمـرار في نسج الـنتائج
بـعـد الـتـغـيـر الـذي حـصل ووقـوف
الـــفــريق امــام مــهـــمــة الــدفــاع عن
الــصــدارة  الــتي حتــتــاج الى دعم
ـبـاريــات لـتـوسـيع الـفـارق بـقـيـة ا
واالبــتـــعـــاد عـن مالحـــقـــة الـــفــرق
واطماعها  رغم قوته  التي يريدان
يـعــكـســهـا عــلى  اربـيل  وحتــقـيق
ـــتـــعـــة جلـــمـــهـــوره لـــكن اريـــبل ا
يـريــدافـســاد كل االجـواء وطــريـقـة
لـــــعـب اصـــــحـــــاب االرض رغـم كل
االشــــيـــاء تـــقف جلــــانـــبـــهم   النه
سـيلعـب برغـبة الفـوز التي يـخطط
لـــهــا  عـــمــاد عـــودة  الــتـي يــراهــا
مواجـهة  اكثـر من مهمـة  ويريدان
ستويات  في قلب يظهر  بافضل ا
ـهم الـعـاصـمـة  امـام هـذا الـلـقـاء ا
واخلــاص لــهــمـــا  والنه من يــقــرر
بــقـاء اجلـويـة في مــكـانه او يـكـون
ــوعـد والــدخــول في االخــر عـلـى ا
ـنـافسـة احلـقـيقـيـة بعـد الـتراجع ا
لـــلــمــوقع احلـــالي بــســبـب تــبــاين
نـتائـجه لـكن التـفكـيـر منـصب على
قــهــر اجلــويــة  الــنـــتــيــجــة  الــتي
سـتـنـقـله للـواجـهـة   وهـو قادر من
خالل وجود اكثـر من اسم معروف
ويــعـد حــالــة االنــسـجــام من خالل
الـلـعب خالل اجلـوالت السـت التي
كـــشـــفت اكــــثـــر مالمـح الالعـــبـــ
وكيـفية تـقد  ادوارهم خـصوصا
امــام اجلـويــة الـذي لم يــخـسـر من
تــسـع مــبــاريــات البـل لم يــتــعــادل
ومـــرشح قـــوي لـــلـــعـــاشـــر في ظل
عنوية احلالة الفنـية والنفسـية وا
الـتي عـليـهـا الـفريق في اجلـاهـزية
طلـوبة لكن اربـيل اليريد ان يابه ا
بــهــذه الــتـفــاصــيل  امــام نـتــيــجـة
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وتــظــهــر الــفــرصــة مــواتــيــة امــام
الثـالث الوسط في مـواصلة تـعزيز
مــوقــعـه  والــنــظــر بــثـــقــة عــالــيــة
لــلـصـدارة والـوصــافـة مـرة واحـدة
اذا   مــااتت بـقـيـة  نـتـائج اجلـولـة
صـلـحته و كل الـدالئل  تشـير الى
قدرته وقـوته في حسـم لقاء ضـيفه
السـماوة في ظـل الفـوارق الكـبيرة
لـــتـي افــرزتـــهـــا نـــتــائـج اجلــوالت
ــنـــتــهــيــة قــبل ان يــقــدم الــوسط ا
مــبــاريــاته بــشــكل واضـح عــنــدمـا
حـقق الـفـوز بـاربع اخـرهـا الـعودة
مـن الـبـصـرة  بـانـتـصـار مـهم عـلى
حــــســــاب الـــبــــحــــري مــــا زاد  من

الرياضي انه من قراءتـنا للواقع
ـرحـلـة الـتـي تـمـر بـها احلـالي وا
احلـكـومـة والـعمـلـيـة االنتـخـابـية
الخــــــتــــــيــــــار مــــــجــــــالس ادارات
ـــركـــزيــة ومـن بــاب االحتـــادات ا
احـتـرامـنـا لــلـقـوانـ الـريـاضـيـة
ا ـبي واحـترامـنـا  ـيـثاق االو وا

يخدم العراق ورياضته وعالقتنا
ــبــيـة ــثــالــيـة مع الــلــجــنـة االو ا
ورعـايـة احلـركـة الـريـاضـيـة وفق
الـدســتـور ولـلــحـرص عــلى سـيـر
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة بــيــسـر
وسالسة ووفقـا للقوانـ النافذة
ـا يــجـري نـرى ان ومـتــابـعـتــنـا 
اجـراءات الــعـمـلــيـة االنـتــخـابـيـة
مـنــقـوصــة الـشـرعــيـة االجــرائـيـة
بـسـبب عــدم اكـتـمـال انــتـخـابـات
االنـديـة الـريـاضـيــة الـتي تـعـتـبـر
االســاس لــشـــرعــيــة وقـــانــونــيــة
ـــبــيـــة الــوطـــنــيــة الـــلــجـــنــة االو
الـعـراقيـة.واضـاف وكـيل الوزارة
ان العمـلية االنـتخابيـة لن تكتمل
وتكـتسب الشـرعية الـتامة اال من
خالل اكـتـمـال اضالعـهـا الـثالثة
وهي مــلـف انــتــخــابــات االنــديــة
ومـــلـف انـــتـــخـــابـــات االحتــادات
لف الثالث ركزية وا الفرعية وا
ـــكــــتب يــــتــــضـــمـن انـــتــــخــــاب ا
الـــتـــنـــفــيـــذي اجلـــديـــد لــلـــجـــنــة
ـبــيــة وان فـقــدان احــد هـذه االو
االضـالع ســــيـــــعـــــطـي مـــــؤشــــرا
واضـــحـــا عـــلى وجـــود خـــلل في

العملية االنتخابية.
واسـتـطـرد بـالـقـول ان مـا يـحـدث
في االنـــتــخــابــات احلــالــيــة هــو
محط حتفظ من اجلـهة القـطاعية
سـؤولة عن الريـاضة والـشباب ا
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اعــلن نـادي الــنـجف الــريـاضي
تـسـمـيـة مـدربه اجلـديـد لـفـريـقه
الـكروي خلـفاً لـلمـستـقيل مـظفر

جبار. 
ـكـتب االعالمـي لـلـنـادي وذكــر ا
في بـيـان إن ثـائر جـسـام مـدرباً
لــــنـــــادي الــــنـــــــــــجـف بــــشــــكل

الرسمي. 
يـــشــار إلى إن الـــنـــادي فــاوض
ــدرب عـلـي هـــــــادي لـيــخــلف ا
فـــــاوضات مـظفـر جبـار لـكن ا
تــــعــــــــثـــرت بــــســـــــبب االمـــور

الية. ا
الى ذلـك كـــشف عــــضـــو احتـــاد
الــــكــــرة مـــــالح مـــــهــــدي امس
األربـــعـــاء عن ابـــرز الـــقـــرارات
الــتي خـرج بـهـا اجـتـمـاع جلـنـة
ـــركـــزي احلـــكـــام في االحتـــاد ا
لـــكـــرة الـــقـــدم ابـــرزهـــا اقـــامــة
وحـــــدات تــــدريــــبــــيـــــة بــــشــــكل
اســبــوعي ضـــمن جــدول زمــني
مـحـدد ال يـتـنـاقض ومـنـافـسـات

الدوري.
واضـاف انه ولـضـمـان الـوقوف
ــردود الــبــدني عن قــرب عــلى ا
لـلـحــكـام قـررت الـلــجـنـة ان تـتم
اقــامـة وحـدات تـدريـبـيـة بـشـكل
اســـــبـــــوعـي عــــلـى مـــــســـــتــــوى
الــــعـــــاصــــمــــة بــــغــــداد وبــــاقي
احملــافـظــة ضــمن جــدول زمــني
مـحـدد ال يـتـنـاقض ومـنـافـسـات
الــدوري وانـه ســيــتم مـــفــاحتــة
االحتاد الـقطـري من اجل تأم

مــعـســكــر تـدريــبي لــلـحــكـام في
الــــدوحــــة خالل فـــــتــــرة تــــوقف
ــمـتـاز مـســابـقـة دوري الــكـرة ا
والــعــمل عــلى تــأمــ مــعــســكـر
تــدريـبـي اخـر فـي تـركــيــا لــعـدد
اخـر عـلى وفق الـيــة تـنـظـر بـهـا

جلنة احلكام. 
ولــفت الـى ان الــلــجــنــة اتــفــقت
عـــــلى ضـــــرورة ان تــــقــــام دورة
ـقـومي حـكـــــام الـدرجـة االولى
مـن احلــــــكــــــام الــــــســــــابــــــقــــــ
ــتـقــاعـدين) لــتــوسـيع قــاعـدة (ا
االهتمام بشـريحة حكام الدرجة
االولــى مـن خـالل تــــــــــــواجــــــــــــد
اشــخــاص قــادرين عــلى تــقــد

ـــذكـــور, االضــــافـــة في الــــشق ا
بـاالضـافة الى شـرح الـتـعديالت

اجلديدة.  
واوضح ان الــلـجـنـة اكـدت عـلى
ضــرورة ان يــعــمم قــرار مــفــاده
وصـول االســتــمــارات اخلــاصـة
ـبـاريات بـكل لـقـاء بـعـد نهـايـة ا
بأقل من  24 ساعـة في مخـتلف

العب.  ا
واشــار الى ان الــلــجــنــة حـددت
ايــــــــــــــــام  22 و  23 و 24 مـن
تـشــرين الـثـاني اجلـاري مـوعـدا
الخـــتــــبـــارات حــــكـــام الــــدرجـــة
االولـى حـــــيث ســـــيــــصـــــار الى
حتـديد اوقــــــات وأمـاكن اجراء
االخــتــبــارات في وقــــــت الحق
ويـراعى الــتـــــــبـلــيغ بـذلك عــبـر
ــــــركــــــز االعــــــــالمـي الحتـــــاد ا

الكرة.
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تـــتــواصـل الــيـــوم وغــد اجلـــمــعــة
مــبــاريــات اجلــولــة الــســابـعــة من
ــمــتــاز بــكـرة مــســابــقــة الــدوري ا
عنـدما تـقام تسع مـباريـات  تتوزع
بــ مالعب الــعــاصــمــة وعــدد من
احملافـظات قبل ان يـتوقف الدوري
من العـاشر الى الـثالث والـعشرين
من الـشـهـر احلـالي  لـغـرض إعـداد
نـتـخب الوطـني خلوض مـباراته ا
الـوديـة مـع مـنـتــخب بـولـيــفـيـا في
الـــعــشـــرين  من الـــشــهـــر اجلــاري
ضمن فـترة  ايـام الفيـفا اسـتعدادا
لـلمـشاركـة ببـطولـة ا اسيـا التي
تـقـام في االمارات في مـطـلع الـعام

قبل. ا
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تـقـام الــيـوم مـبــاراتـ االولى بـ
ـلـعب الـشعب الـزوراء والـبحـري 
ــــــر بــــــافــــــضـل ايــــــامه واالول ال
ـتعـثرة ويـعيش مـدة من النـتائج ا
وسيـكون اوديشـو والعبي الزوراء
مـــطــــالـــبــــ بـــالــــعـــودة لــــســـكـــة
االنـتـصـارات عـبـر بـوابـة الـبـحـري
ـهـمــة الـتي تـبـدو مــنـاسـبـة امـام ا
تــراجع اصــحــاب االرض لـلــمــوقع
الـــســابع واالســـوء لــلــفـــريق مــنــذ
ــاضـي عــنــدمــا بــقي  به ــوسم ا ا
وانهـاه على أفضل مـا يرام قبل ان
شـاركة احلـالية يتـعثـر في بدايـة ا
ـر مـن خالل مــبـاريــاته كــمـا ولم 
كــان مـنــتـظــر مــنه قـبـل ان يـتــلـقى
يناء  وقبلها التعادل مع خسارة ا
 الــشــرطـــة والــتـــعــثــر مـن الــكــرخ
األســـبـــوع احلــــالي  الـــتي اثـــارت
ا احلديـث  بصـوت عال والـرفض 
يـجري   من تـعـثر  واضح انـعكس
بـسـرعة  عـلى مـسـار االمور  وسط
تــــوتـــــر الــــعالقـــــة  مع االنــــصــــار
ــسـتــوى ونــتـائج وانــتـقــاداتــهم  
ـطالب لـلـدفـاع عن الـلقب الـفـريق ا
الــتي تـتــطــلب الـعــودة الــسـريــعـة
لــــلــــنــــتــــائـج  من خالل  حتــــديــــد
األخـــــطـــــاء وتــــــداركـــــهـــــا  واالهم
حتـــســـ االداء  بــــعـــد الـــتـــعـــثـــر
الـواضح والبـد من حـلـول الن غـيـر
ذلك  ســيــزيـــد من مــشــاكل االمــور
الـفـنيـة  والـتي سـتتـرك تـاثيـراتـها
بـعـد اكـثـر وبـعـد الـذي جـرى  امـام
الــــفــــريـق  الــــســـــاعي لـــــلــــعــــودة
كان الذي للمنـافسة والتـقدم الى ا
يليق به عـندما يكـون امام الفرصة
ـواتــيـة وجتـاوز الـذي حـصل في ا
اضـي مع البـحـري االخر ـوسم ا ا
ــتـــراجع لــلــمــوقـع الــرابع عــشــر ا
بـخـمس نـقـاط   ويـعـاني مـن خـطر
الــنـــتـــائـج ونــزف الـــنـــقـــاط داخل
وخـارج الـبــصـرة  وسـيــكـون امـام
مهمـة  غاية في الصـعوبة يامل ان
ـصـلـحـته لـلعـودة لـلـواجـهة تـاتي 
الن الــتـغـلب عـلى الــبـطل امـر مـهم
ــا تـكــون نــتــيــجـة ومــخــتــلف ور
ــــرحــــلــــة االولى  امــــام الــــوضع ا
رتـبك للزوراء رغم ظـروف اللعب ا

حيث عاملي االرض واجلمهور.
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ويـــحــــاول اجلـــنــــوب مـــحــــواثـــار

بـحــسـابـات الــفـوز الـتي يــكـون قـد
حضـر لهـا عقـيل هاتـو في الوقوف
عــلـى االخــطــاء  وحتــديــد طــريــقــة
اللـعب وواجـبات الالعـب والـعمل
ـــبــاراة عـــلى اســـتـــغالل  اجـــواء ا
حــيث عــامــلي االرض واجلــمــهــور
ـطـلـوب لـلـمــسـاعـدة في الـظــهـور ا
ـطـلـوب لالعـبـ في تـقـد االداء ا
ووضع الـــنـــتـــيـــجـــة االيـــجـــابـــيـــة
بــــاالعـــــتـــــمـــــاد عــــلـى جــــهـــــودهم
باراة هم   وخـوض ا واحلضـور ا
ـشـهد بـاعـلى درجات احلـذر   في ا
الـثـاني  امـام الـفـرق اجلـمـاهـيـريـة
التي اكثر ما تـواجه مخاطر اللعب
والـنـتـائـج  خـارجـا   عـنـدمـا يـكون
ـــيــــنـــاء قــــد رتب االمــــور وحـــدد ا
االخـطـاء الــتي رافـقت لـقــاء الـنـفط
الـــذي غــيــر الـــكــثـــيــر من   االمــور
ـؤكديسعى  لتجاوز يناء ا بوجه ا
الطالب والعودة بسرعة الى طريق
االنـتـصـارات االكـثـر  تـعـويال عـليه
عـبــر مـبــاريـات االرض الـتـي يـريـد
الطالب  تغيـر ميزتها بـعدما كلفته
الـكـثـيـر من الـنـقـاط والـتـراجع  في
اضية  لكنه اليوم يظهر شاركة ا ا
 بــــشـــكـل اخـــر  مـن اجل حتــــقـــيق
شاركة لتي تليق به  بعد  التغير ا
حــيـث اجلــهـــاز الــفـــني  وعــدد من
الالعـب  واحلـاجة الى  احلـضور
الفاعل  واستعادة دوره ذهابا بعد
الـنـجاح الـواضح في مـواقـعه  لكن
السفرة ستكون خطرة امام  ازدياد
يناء  الـذي سيلعب الضغط عـلى ا
بــخــيــار الــفــوز  وصــعب ان تــاتي
نـــتــيــجــة اخــرى يـــامل الــضــيــوف
حتـقـقهـا   السـتعـادة  تـواجده  في
مالعب احملــــافـــظـــات والــــبـــصـــرة

حصرا.

الهيئة االدارية اجلديدة الحتاد البولنغ
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ركـزي للبـوليـنغ شاكر العـراقي ا
عـــبــد احلــســ رئـــيــســا جــديــدا
الحتــاد الـلـعـبـة بـدال عن الـرئـيس
الـــــســـــابـق لـــــيث تـــــومـي وفــــاز
ــنـــصب نــائب رئـــيس االحتــاد
الــســيــد مـصــطــفى رؤوف فــيــمـا
ذهب مــــنـــصب امـــ الـــســـر الى
اكـرم عدنـان وفازت عـصـماء عـبد
ـالي ــنـصب االمــ ا احلــسـ 
الحتـاد اللـعـبة فـيـما حـصل على
مــنـصب الــعـضــويـة في الــهـيــئـة
االداريـة اجلـديـدة كال من اسـمـاء
ابــراهــيم وصــفــاء مــحــمــد وازاد
نامق وذلـك في االنتـخابـات التي
ـركز الـثقـافي النـفطي جرت في ا
بالـعاصمـة بغداد وبـحضور  11
ثـلـــــون الـهيـئة الـعامة عضـوا 
الحتاد اللـعبة والـبالغ عددها 11

شخصا. 
وحـــــصل كل مـن شـــــاكــــر عـــــبــــد
احلــــســــ ومـــــصــــطــــفى رؤوف
وعـصـمـاء عبـد احلـسـ واسـماء
ابــراهــيم وصــفــاء مــحــمــد وازاد
نامق على  11صوتا فيما حصل
اكـــرم عــدنــان عــلى  10 اصــوات
ـرشح ايــاد هـاشم ولم يــحـصـل ا
عــــلى االصــــوات الــــتي تــــؤهــــله
لــــلـــــدخــــول في الــــتـــــشــــكــــيــــلــــة
اجلـــــــــــــديدة للهيئة االداريـــــة

الحتاد اللعبة.

ــمـثـلـة لــلـحـكـومـة في الـعـراق وا
الــعــراقــيــة في احملــافل الــدولــيـة
بــــاخـــتـــصــــاصـــهـــا احلــــكـــومي
وحتـفــظــنـا االخــر نــاجت من عـدم
اشعـار وزارة الشـباب والـرياضة
بــــــاجــــــراءات االنــــــتــــــخــــــابـــــات
وتــفـاصـيـلـهـا او الـضـوابط الـتي
ــوجـــبـــهــا وتـــغـــيــيب اقـــيــمـت 
ــشــتـرك الــتــبــاحث والــتــشــاور ا
مثلة للحكومة والداعمة للجهة ا
ــبــيـة.وذكــر ان عـلى لــلـجــنـة االو
االخـــــوة الــــقــــائــــمــــ بــــاجــــراء
انـتـخابـات االحتـادات الريـاضـية
وفي ظل االجــراءات الــقــانــونــيـة
ـتـخـذة مـسبـقـا الـقـوانـ بـحق ا
ـبــيــة وشـرعــيـتــهـا الــلــجـنــة االو
ــوقف كـــكــيــان مـــعــاجلـــة هــذا ا
بـــالــتــنـــســيق مـع الــوزارة لــعــدم
تكرار ما حدث في انتخابات عام
 2012وتــكــلـــيف الــدولــة اعــبــاء
مــالــيــة ووقت وجــهــد مــتــمــنــ
الحـظات وسـنكون االخذ بـهذه ا
مـتـعاونـ الى اقـصى الـدرجات
واذا مــا تـمــسك االخـوة بــارائـهم
فسـيكـون لنـا وللـدولة واحلـكومة
ــــؤســـســـات الــــتـــشـــريــــعـــيـــة وا
والقانـونية راي اخر في الـعملية

االنتخابية اجلارية حاليا. 
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انتخـبت الهيـئة االدارية لالحتاد


