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ؤخـرة لـلمـهـمة الـتي حتـتاج والـهـروب  من ا
ـيناء وقع احلـالي   على حـساب ا الـى دعم ا
الــذي يـواجه مــصـيــر الـبـقــاء بـســبب تـراجع
نــتـائـجه والن الـصـراع ســيـخـتـلف امـام فـرق
سابقات قرارها ـؤخرة اذا ما طبقت جلنة ا ا

وسم احلالي.    بهبوط اربعة فرق ا
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ويـامل نفط ميسـان العودة لعزف نـغمة الفوز
عــنـدمـا يــضـيف جـيــرانه نـفط اجلــنـوب عـبـر
ظـروف اللعب التي منحته الكثير من النتائج
الـتي توقفت بعد لقاء النفط  والعمل من اجل
ـهدد  بـسـبب تـدني الـنـتائج ـوقع ا الـدفـاع  ا
الـتي يـريـد تـعويـضـهـا على حـسـاب اجلـنوب
ر بـوضع افضل  مـن أصحاب االرض الـذي 
لـتعـزيز مسـار األمور. واخـر مباريـات اجلولة
تـأخـر الصـنـاعات في ـذكـورة ستـقـام بـ ا ا
تقدم تالـق الكهرباء  ا ـوقع الثامن عشر وا ا
لـلمركز الثاني عشر  وتظهر حظوظه اكبر في
حسم اللقاء الذي يسعى مظفر جبار  العتماد

طريقة اللعب  للخروج بكامل العالمات
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وكـان فـريق الـوسط قـد عـاد بـفـوز  جـيد
مـن مـــلـــعب فـــرانـــســـو حـــريـــري
ـة اربـيل بـهـدفـ لـواحـد بـهــز
ـذكـورة فـي افـتـتـاح اجلـولـة ا
لـيـتـقـدم  لـلـمـوقع الـثـامن 24
بـعـد اربع مبـاريـات ن مفـيدة
فيما  تراجع اربيل مركزا

قـدمـوا   مبـاريـات  جيـدة  عـندمـا جنـحوا في
حتـــقـــيق الـــفــوز في  5مـــرات والــتـــعــادل  9
وخـسـارة ثالث مرات  تـقـدم بهـا الـفريق  الى
اضي وسم ا ـوقع  السابع الذي لم يبلغه ا ا
  وكـاد ان   يتجاوزه لو  تعامل مع اخر ثالث
مــبـاريـاته  بـشــكل افـضل قـبل تــلـقي خـسـارة
درب والالعب الكهرباء وتعادل ما وضع ا
حتت ضــغط  الـعـشـاق والـتـفــكـيـر والـتـكـفـيـر
عـنهـا  بنـتيـجة الـفوز وحـدها في لـقاء صعب
ـهـمـة ـدرب  امـام تـرك ا وغـيـرهـا  قـد تـضع ا
مـباشـرة  بعدمـا  حصل بنـهايـة  لقاء مـيسان
الـنـتيـجـة الـتي اشعـلت قـلوب االنـصـار الذين
سـيتـابعـون اللـقاء واالمل في ان تـفلـح جهود
ـــدرب والالعــبــ في اجنـــاز االخــتــبــار من ا
ــنـتـظــر ان تـلـعب بــتـفـاهم خالل الــصـفـوف ا
وانــســـجــام  بــعــد فــتــرة حتــضــيــر  ودروس
اضـافـيـة  قـام بـهـا عـلـوان الن اجلـوية افـضل
مـن الــطالب في هـــذه االيــام والن الـــضــغــوط
الــتي تــواجه الــطالب كـبــيــرة  لـكن بــإمــكـانه

التصدي 
 للمهمة.
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ويــحـــاول الــنــجف اســتــعــادة تــوازنه
ومــحـو اثــار خـسـارة االمــانـة الـدور
ـة االولى بوقت ئـائر ـاضي الـهز ا
ـطــالب بـاعــتـمـاد طــريـقـة جــسـام ا
ـنتـجة لـتفـادي االمور بـعد الـلعب ا
خـسـارتـ وتـعـادل  والن الـتـعويل
ـديــنـة من يــبـقـى عـلى مــبـاريــات ا
ـوقع بـعـد الـتراجع اجـل حتسـ ا
الـــســريع  13واهـــمــيـــة مــعـــاجلــة
ـوقف  في هذه االوقات  فيما يريد ا
ـر باسوء ايامه الـسماوة  الذي 

الـــعـــودة  بـــالـــنـــتـــيـــجــة
االيـجابيـة رغم  صعوبة
االمـور  بـسـبـب تـعـثره
ــسـتـمـر  ذهـابـا قـبل ا
ان يـعـود بـنـقـطـة من
الــصــنــاعــات الــدور
ـــــــــــــاضـي فـي ان ا
حتـفز الالعب في
الـعـودة بـنـتـيـجـة
لــتـعـادل من اجل
ـــوسم انـــقـــاذ ا
ــوقـف الـذي وا
اليـــــحـــــتـــــمل.
ويعود األمانة
ــــــــــتــــــــــألـق ا
بـــنـــتــيـــجــتي
الــذهــاب عــلى
حــــــــــــــســـــــــــــاب

الـسـمـاوة والـنـجف
والــعــمل إلضــافــة كــامل نــقـاط
الــلــقــاء الــثــالث عــلـى حــسـاب
ــوقع ـــيــنــاء بــعـــد حتــسن ا ا

الـفوز  10مـرات وتـعادل في  4وخـسـر واحدة
مـن احلــدود وله 24وعـــلــيه 10ورصـــيــده 34
ـرحلة احلـالية وبـقيت له ثالث مـباريات في ا
ويــســعى الـى حتـقــيـق الــفـوز  فــيــهــا واالهم
الـتـغلب  عـلى  الـغر الـطلـبـة النـتـيجـة التي
يـنتـظرهـا جمهـوره  بفـارغ الصـبر جـريا على
الــعــادة  واسـتــمـرت تــشــكل الـتــحــدي لـهــمـا
لــطـبــيــعـتــهـا قــبل ان يــعـود اجلــويــة لـســكـة
االنـتصـارات    بعـدما قـلب تاخـره بهدف الى
ـحو تـعادله مع فـوز بـهدفـ لواحـد قبل ان 
الــوسط ويــســتــعـيــد تــوازنه  وفي جــاهــزيـة
خلـوض لـقـاء الـيـوم االختـبـار احلـقـيـقي امام
ـدرب بـاسم قـاسم الـذي يـعـلم  مـا تسـبب له ا
أي نـتيـجة غيـر الفوز وقـد تضع حـدا للمـهمة
الـتي أخذت تتصدع    خصـوصا بعد خسارة
بـاخـتـاكـور واخلـروج من دوري ابـطـال اسـيـا
ــذكـورة عـبــر بـوابـة لــكـنه جتــاوز الـنـكــسـة ا
النفط   التي تدخل ضمن استعداداته للمهمة
الـصعبة  وتاثير النـتيجة  على موقعه ويامل
وقعه واالستفادة من ان يـتعثر الكرخ للتقدم 
ــتــبــقــيــة في مـالحــقــة  الـزوراء ــبــاريــات ا ا
والـشـرطة  الن الـصـراع على الـصدارة   الزال
مـفـتـوح وهـو مـا يـحث  الالعـبـ عـلى تـقد
ـستـوى واللـعب بجـدية وبـشعـار البديل عن ا
الـفوز في مـهمة غـاية بالـصعوبـة حتت أنظار
ـبـاريات جـمـهـورهم الـذي  يـتـابع مـثل هـذه ا
بــاهـــتــمــام  في مــثل كـل مــرة  وهــو الــفــريق
الــــقـــوي  والــــذي يـــضم عــــدد من الـالعـــبـــ
ـــتـــواجـــدين مع الـــفـــريق مـن عــدة مـــواسم ا
ستوى وحـققوا اجنازات  قبل  ان ينخفض ا
 ويــتـــعــثــر ويــتـــراجع  لــكــنـه  عــاد بــالــوقت
ــطـلـوب   قـبل  لـقــاء الـغـر الـطالب  وسط ا
تـرقب األنصـار  في ان  يتـوجب  علـى الفريق
حـسم الـلـقـاء مع صـعـوبـته  حتـت أي مـسوغ
كــان الن عــكـس ذلك ســتــدخل االمــور بــوضع
مـعـقـد  حـتى مـع استـعـادة الـفـريـق  لـلـتوازن
عــنـدمـا سـيــخـوض احـد اهم مــبـاريـاته حتت
ضـغط جـمـهـوره في حتـقـيق الـفوز  من خالل
الـتـعـويل عـلى اجملـوعـة الـتي مـنـهـا من تـربد
الـظهور خصوصا في لـقاء اليوم حيث هداف
الـفـريق  واسـيا حـمـادي احـمد   الـفـرصة في
اسـتعـادة دوره التـهديفي امـام حاجـة الفريق
الـذي يعاني من التـهديف ما اثر عـلى نتائجه
االخـيــرة  لـكن كل مـا حتـقق اليـوازي نـتـيـجـة
الـيوم الـتي ستـدفع بالفـريق للـتحضـير لـلقاء
ـوسم مع الـغر اجلـنـوب ومـنـهـا الى لـقـاء ا
الــزوراء  رغم ان الـتـوقـعــات تـشـيـر الى قـدرة
اجلــويـة  فـي اخلـروج بــكـامل الــنـقــاط  الـتي
يـبحث عـنها يـحيى عـلوان الذي يـعيش نفس
ظــروف بــاسـم قــاسم  بل اكــثــر من ذلك بــعــد
تـراجع  نتائج اجلوالت الثالث االخيرة وسط
احـتـجـاجـات االنـصار  وقـد يـسـتـعـيد عـالقته
بــشــرط واحــد هـــو ان يــتــمــكن الالعــبــ من
وسم العـتـبـارات  مـعـروفة حتـقـيق نـتـيـجـة ا
وهو االخر يضم عدد من العبي اخلبرة الذين

واألصــعب الــتي تـواجــهه  مـرتــكـزا  ومــعـوال
عــلى مـجــمـوعــة العـبــ واعـديـن  يـواصـوان
باريات بـجهود واضحة   واالصرار تـقد  ا
عـلى   حتقيق النـتائج بعدمـا خسر  اول لقاء
من اربـيل لكـنه عاد بـسرعـة  وبأفـضل نتـيجة
ســيـدخل  مــنـتـشــيـا بـهــا  وبـحــالـة مـعــنـويـة
والـتـطـلع إلحلاق اخلـسـارة االولى  بالـشـرطة
ــؤكـــد اخــذت من تــفــكـــيــر   كــر ســلــمــان ا
وحتـسبـاته   من خالل اعـتمـاد طريـقة الـلعب
وتــنـفـيـذهـا من قـبـل الالعـقـ الـذين يـدركـون
ـوقف النه من طـبـيـعـة اللـقـاء وتـاثـيـره على ا
دون احلـصــول عـلى كـامل الـنـقـاط سـيـعـرض
االمـور الى نـكـسـة وتـراجع امـام قـوة الزوراء
توقع ان تكون قد جتاوزت الديوانية  وهذا ا
مــا يــقــلق الــكــرخ اذا لم يــحــفــزه في بــذل مـا
بـوسع الالعب لتقد االداء النوعي واللعب
باراة بـتركـيز وقوة والـسيـطرة على اجـواء ا
كـما قامـوا  بذلك في اللقـاءات السابقـة عندما
جنــحــوا  في حتـقــيق  الــفـوز في  11مــبـاراة
والـتـعـادل في  3وخـسـارة مـثـلـهـا   وفـي قوة
هـجـومـيـة   مـهـمـة سـجـلت    26هـدفـا ودفـاع
ـقـدوره ــر بـوضـع   مــتـوازن تــقـبل    12و
مـــواصـــلــة تـــقـــد الــنـــتـــائج من خالل  اداء
يـز بدليل  ما الالعـب الذين يـؤدون بشكل 
حتـقـق من نـتـائج  مـؤشـرة في مـوقع الـفـريق
رحـلة احلاليـة به   لكنه طـامع كثيرا النـهاء ا
في الصدارة  عبر اخر مبارات  اذا ما تغلب
ــتـصــدر في الـلــقـاء عــلى الـشــرطــة وتـعــثـر ا
ــدرب والـالعـبــ في األخــيــر هــكــذا يــفــكـر ا
ــرور بــثــقـة مــواصــلــة حتــقــيق الــنــتــائج وا
واالهم الـيوم عرقلـة مسيرة الـشرطة وحتقيق
األسبقية  بالفوز في لقاء  يحتاج الى تضافر
اجلـــهـــود والـــلــعـب  بـــحــمـــاس والـــتـــركـــيــز
واســتـغالل الـفــرص والـتـعــامل مـعــهـا  بـدقـة
وتـقد االداء اجلمـاعي  بعدما تـعززت خبرة
الـفريق  فـي مشـاركة الفتـة يريـد احلفـاظ على
مـسـتـواه  ونتـائـجه وحتـقـيق افضل نـتـيـجة.
ــــبـــــاراة الى مـــــســــتــــوى االهـم ان تــــرتـق  ا
الــفـريـقـ االبـرز بـ الـكـل   الـلـذين يـقـدمـان
ـيزة  كـما يـدخل جدول مـسـتويـات مهـمة  و
رحلة اللعب  في ان يلتقيا في احرج اوقات ا
توقع ان تـنعكس عـلى اداء الالعب االولـى ا
كن الـتكهن والـرهان عـلى  النتـيجة  الـتي ال
بـهـا  بسـبب أوجه الـشبه  بـ الـفريـق ومع
ـتـلك العـبــ كـبـار لـكن الـكـرخ ان الــشـرطـة 
يـراهـن بـقـوة عـلى اداء  شـبـابه الـواعـد الـذي
ـبــاريـات  والــعـمل عـلى يــتـواصل بــجـد مع ا
إيـقـاف  تـقـدم الشـرطـة من خالل مـلـعـبه الذي
نحه  التفوق لكن الشرطة اكدقوته في بـقي 

اللعب باي مكان النه لالن لم يخسر  بعد.
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ـهـمـة الـثـانـيـة  الـتي سـتـجـري بـ ـبـاراة ا ا
اجلـويـة والـطـلبـة عـنـد الـساعـة الـرابـعة و45
ــوقع ــلـــعب الــشــعب   االول  في ا دقــيــقــة 
الـرابع  34بــعـدمـا لـعب   15مــبـاراة جنح في
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ســيــكــون الــيـوم اخلــمــيس اســتــثــنــائـيــا في
ــمــتــاز  الــذي مــســابـــقــة دوري كــرة الــقــدم ا
سـيشهـد إقامة مبـارات مهمـت االولى  تقام
ـلعب الكـرخ عندمـا يستـقبل صحاب األرض
ــتــصـدر الــشــرطـة 40 ــركـز الــثـاني   36ا بــا
عـندما يدخل الفريقان بظروف متشابهه  وفي
وضع فـــنـي مـــســتـــقـــر  من حـــيـث الــنـــتـــائج
ـوقعـهمـا منـذ فترة ـستـوى  واالستـمرار  وا
طــويـلـة مـا يــعـكس قـوتــهـمـا وتـأثــيـرهـمـا في
مـيزة وبنسق ـنافسـة  عبر تـقد النـتائج ا ا
ـوسم عــال وتـقـد مــا لـديـهـمــا مـنـذ بــدايـة ا
ويـسيران بـاجتاه واحد  ويـبحثـان اليوم  عن
فـوز ثــمـ سـيـكـون االغـلى السـبـاب مـعـروفـة
لـتـاثيـره عـلى مـوقفـهـما  امـام نـهايـة الـنصف
ــسـابـقــة  عـلى بـعــد جـولـة واحـدة االول من ا
األسـبـوع. وكال الـفـريقـ يـقـدمان مـسـتـويات
ــيــزة بــوتـــيــرة واحــدة  وتــبــادال عــالـــيــة و
الــصـــدارة قــبل ان تــســـتــقــر عــنـــد الــشــرطــة
وسـيلتقيان  في قمة اجلـولة الثامنة عشرة ما
قبل االخيرة  وهي االولى بينهما في مهمة لم
تـكن سهـلة   ومـؤثرة بـقوة عـلى حتديـد هوية
ـــرحـــلـــة االولـى  كـــاجنـــاز مـــعـــنـــوي بـــطـل ا
خــصـوصـا لـفــريق الـشـرطـة وعــنـاصـره الـتي
ـالعب تـــــــــدرك ان اخلــــــــروج مـن أصــــــــعـب ا
ـوقع بــالـنــتــيـجــة االيـجــابـيــة  سـيــعــزز من ا
الحق وهـو ما ويـوسع الـفـارق مع الـثالثي  ا
يـسـعى اليه عـبـر جهـود التـشـكيل الـذي يضم
مـجمـوعة العبـ مهـاري  يلـعبـون سوية من
ـوسم فــتـرة واثــروا وتـاثــروا في مــبـاريــات ا
ــعـنـويــات عـالـيـة بــعـد الـفـوز وســيـدخـلـون 
ـينـاء البـصـري بثالثـية نـظيـفة الـكبـيـر على ا
ســجل مــنــهــا هــداف الـفــريق والــدوري  عالء
عــبـدالـزهــرة هـدفــ ويـعـول عــلـيه مع مــهـنـد
واالخـــريـن في الـــتـــعـــامل مع الـــكـــرة  خلـــلق
الـفــرص  احلـقـيـقـة و االسـتـفـادة  من الـكـرات
ـر بأفـضل فترة واليـنقصه ـرتدة. الـشرطة  ا
شيء  ويــنــفــرد بــســجل نــظــيف واعــلـى عـدد
مــبـاريـات فـوزا  12واقــوى  هـجـوم سـجل 37
وافـضل دفاع  تلقى  6اهـداف ويقدم مبارياته
ـستـوى تـكتـيكي وطـريقـة لعب تـظهـر  باقل
األخــطـاء الـتي ســيـركـز عــلـهـا جـهــازه الـفـني
بــأهـمــيـة الــلـعب  مـن دون اخـطــاء  امـام قـوة
الـكرخ الـتي اكـثر مـا تظـهر في مـيدانـها قـوية
ــسـتـوى وواكــبت حتـقــيق الـنـتــائج وعـكس ا
وســقط فــيــهـا مــرة واحــدة مع اربـيـل قـبل ان
يـعـود بـسرعـة بـاخلـماسـيـة عـلى احلدود  الن
أي نــتـيـجـة غـيــر الـفـوز  قـد تــغـيـر من مـسـار
األمـور التي لالن جتري كما تـشتهي  الشرطة
ويـــظـــهـــر األفــضـل بــ الـــكل فـي ظل عـــطــاء
الالعـب  واحلالة الفنية والبدنية  ومنها من
تــمـتـلـك اخلـبـرة عــبـر تـمــثـيل اكــثـر من فـريق
ـنــتـخـبـات  وتـواجـدت بـشـكل  مـؤثـر  كـمـا وا
يـامل جـمـهوره الـكـبـير ان يـؤدي الالعـبـ ما
عـليهم  واالسـتمرار بتـقد العطـاء خصوصا
في هــذا الـلـقـاء  لـلـتـعـبـيـر عن قـدراتـهم وقـوة
الــفـريق  الـذي يــواصل حتـديـد مـالمح الـلـقب
بـوقت مبكـر  في نفس الوقت يـخشى األنصار
ـشاركات األخيـرة عندما ان يـتكرر سـيناريو ا
ــر الــفـريق بــنــفس  احلــال قـبل ان يــخــسـر
الـســبـاق بـاالخـيـر  لـكن لـالن مـا يـقـدمه يـثـيـر
االهتمام  ويعكس  الدور اجليد الذي يقوم به
ـدرب  والالعبـ واالدارة التي عـززت مفارز ا
الــفـريق بــعـدد من العــبي اخلـبــرة حـيث كـرار
ا موجـود وتصعـيد الرهان وضـرغام إضافـة 
رور دون توقف حتى في  مـواصلة العطاء وا
الــنـهــايـة امال في احلــصـول عـلى  الــلـقب في
ـا لـم تـتــكــرر بــعـد أفــضل مــشــاركــة لالن ور
حــيث اجلـهــود الـكـبــيـرة الدارة الــنـادي الـتي
سـعت من البداية في تام  مـتطلبات الفريق
ــطـلـوب  والــعـزم عـلى ــشـاركـة بــالـشـكل ا وا
حسم االمور  لتي الزالت تواجه صعوبات مع
ـلـعبه كل مـا يـقـدمه  الـفـريق بـتـوازن سـواء 
وخـــارجه في وضع اخـــتــلف  عن ســـابــقــاته.
ـمـيزة في ـقـابل يـواصل الـكرخ  نـتـائـجه ا بـا
مــشـاركـة  جـيـدة  من الـبــدايـة لن يـتـخـلى عن
مــربع الـتــرتـيب بــعـدمــا تـولى قــيـادة  اقـرانه
لــفــتــرة مـن الــوقت حــيث مــواصــلــة حتــقــيق
لـعـبه  الـذي يعـول عـليه طـلـوبـة  الـنـتـائج ا
ــهـمـة  األخـطـر في عــرقـلـة مـهــمـة الـشـرطـة  ا
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ـؤتـمـر الـفني أقـيم صـبـاح امس األربـعـاء في مقـر االحتـاد الـعـراقي لـكـرة القـدم ا
ـباراة الـقـوة اجلـويـة والطـلـبـة ضمـن مبـاريـات اجلـولة الـثـامـنـة عشـر لـدوري الـكرة
ـمـتـاز والـتي سـتـقـام اليـوم اخلـمـيس عـلـى مـلعـب الـشـعب الـدولي بـتـمـام الـسـاعة ا
. وسيـرتـدي الصـقـور الزِّي االزرق الـكامل الـرابـعة وخـمـسة واربـع دقـيـقة مـسـاءً
وشح اروني بـينما سيـرتدي فريق الطلـبة الزِّي االسود ا ويرتـدي احلارس اللون ا
رمى الـزِّي االخـضـر . وبطـلب من ادارة الـقوة بـاألبـيض بـينـمـا سيـرتـدي حـارس ا
بـاراة لـقراءة سـورة الـفاحتـة على روح اجلـويـة سيـتم الـوقوف دقـيـقة صـمت قـبل ا

مشجع القوة اجلوية (محمود) والذي توفي قبل ايّام.

—uIB « l−A  …U Ë vKŽ Î«œ«bŠ XL  WIO œ

v d*« w

W{U¹d « ÆÆ …dJH « «u××

 W Ëb « X O Ë Ã–uLM « w¼

 ÊU e «–  œ«bGÐ

ـرشح قــال الـشــخـصـيــة الـريــاضـيــة وا
النــتــخـابــات احتــاد كــرة الـقــدم عــدنـان
درجـال ان محـكمـة كاس الـدوليـة حددت
احملـكــمـة الـثالثــ واحلـادي والـثالثـ
ــقــبل  مــوعــداً لــعــقـد من شــهــر ايــار ا
جـلسـة االستـماع بـشان االعـتراض على
انـتخـابات احتـاد الكـرة وجاء في بـيان
لـدرجـال تلـقت (الـزمـان) نسـخـة منه انه
(نـــود  أن نـــبــ لـــلـــشـــارع الــريـــاضي
ـهــتـمـ من واإلعالم الــريـاضي ولــكل ا
ابــنـاء شــعـبــنـا الــعـراقي الــعـظــيم آخـر
مـسـتجـدات الـشـكوى الـتي تـقـدمنـا بـها
في مـحكمة كاس الـدولية بتاريخ ٧ ايار
٢٠١٨ حـيث تـلقـيت اول أمس  الـثالثاء
رسـالة من احملكمة تفيد بأنه ستحتضن
مدينة لوزان السويسرية يومي 30و31
ـقبـل جلـسـة االستـمـاع لـلقـضـايا أيـار ا
ــرفــوعــة بــشــكــوى مــني ومن الــثالث ا
ـعــتـرضـ مـعي إلى احملـكـمـة األخـوة ا
ــذكــورة ضـد االحتــاد الــعــراقي لــكـرة ا
الـقدم بخـصوص انـتخابـاته التي جرت

يوم  31أيار .(2018
كــمـا (أكــدت الـرســالـة بــضـرورة إرسـال
صـور اجلوازات للشهود الذين سيدلون
بـشـهاداتـهم أمـام احملكـمـة في القـضـايا
ـرفـوعـة ضـد االحتـاد لـغـرض تـسـهـيل ا
إجـــراءات احلــصـــول عــلـى تــأشـــيــرات

الـدخـول الى األراضي السـويسـرية وان
جـمـيع األخـوة الـشهـود الـذين سـيـدلون
بـشهـاداتهم في لـوزان وبغـداد جاهزون
لالدالء بـشـهـاداتـهم امـام مـحـكـمـة كاس
ــنــتــهى الــثـقــة والــصــدقــيــة اظــهـاراً
لــــلـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة الـــــتـي أراد االحتــــاد
ومــســـتــشــارهـم الــقــانـــوني طــمـــســهــا
وتـــضــــلـــيـل إلـــراي الــــعـــام والــــشـــارع
الـرياضي وكـذلك بعض من اخـواننا في
الـهيئة العامة طـوال الفترة التي سبقت
االنـتـخابـات ومـا بعـدها وهـذا مـا سبب
 ضـيـاع وقت طـويل قـبـل حتـديـد مـوعد
اجلـلسة رسمياً فقد كانت رغبتنا ملحة
بـتــقـد مـوعـد اجلـلـسـة الى آذار إال أن
االحتــاد الـعـراقي لــكـرة الـقــدم اعـتـرض
عــلى ذلـك لــعــدم قــدرته عــلى احلــضــور
خاللـهـا واقـتـرح األخـيـر أشـهـر أيار أو
حـزيـران أو تـمـوز الـقـادمـ و رفـضه
من احملـكـمـة الـتي أرتـأت تـثـبيـت يومي
 30نــيــسـان و 1أيــار لــعـقــد اجلــلــسـة
فــأنــبــرى مــســتــشــار االحتــاد احملــامي
د.نــزار احـــمــد مــعــتـــذراً عن احلــضــور
بـسبب ارتباطه باجتماع في مدينة دبي
اإلمـاراتـيـة يـومي  30-29نـيـسـان وذلك
بـإرسال كتـاب من شركة الـعال يؤكد فيه
مـوعـد االجـتـمـاع  مع الـعـلم انـنـا نـعلم
جـيدا من هو مالك هـذه الشركة وما هي
الـعالقة بينه وب االحتاد ومستشارهم

الـقـانـوني).  وتـتضـمن الـشـكـاوي التي
تـقـدمنـا بـهـا الى محـكـمـة كاس الـدولـية
(ثالث قـضايـا االولى هي قضـية تـأجيل
االنـتخابات وهـذه سبقت موعـد إقامتها
في  31أيــــار  ?2018والــــثــــانـــيــــة هي
ـوقــعـة من أحـد الـشــكـوى اجلـمــاعـيـة ا
عـشر شخصاً ضـد إجراءات االنتخابات
ونـتائجهـا والثالثـة األكثر إثارة تخص
رفوعة ضدي من الـقضية االنضباطية ا
قــبل مــســتــشــار االحتــاد والــتي قــضت
ــحــررات بــإصـــدار عــقـــوبــات ضـــدي 
رســمـيــة مـزورة بـاسـم اعـضـاء جلــنـتي
االنـضـبـاط واالسـتـئـنـاف ال اسـاس لـهـا
من الـــــــوجــــــود صـــــــادرة من االحتــــــاد
وبـتــوقـيع امـ سـر االحتـاد ولـوال هـذه
القضية التي بدأت بتاريخ 8ايار 2018
ـي الــشـــكــوى أي بـــعــد يـــوم من تـــقــد
األولـى بــتـــاريخ 7 ايـــار 2018مـــا كـــان
لـقضـيـتنـا في محـكـمة كـاس الدولـية ان
تـأخـذ كـل هـذا الـوقت الـطـويل كـمـا وان
ـستشار القانوني في االحتاد العراقي ا
لـكرة القدم قـام بتأخيـر دفوعاته محاوال
ُدد القصوى وكذلك عدم االستفادة من ا
دفع الـرسـوم الـتي يجب دفـعـهـا من قبل
ــا ــدد الــقــانــونــيــة  االحتــاد ضــمـن ا
يـتـطـلب مـني دفع رسـوم االحتـاد أيـضا
من اجل اسـتـمـرار الـنـظـر فـي الـقـضـايا
ـرفــوعـة ضـدهم).  نـود ان نـشـيـر الى ا

(انـنـا عـلى ثـقـة من احلـصـول عـلى قرار
من احملـكــمـة بـإعـادة االنـتـخـابـات وذلك
اســـتـــنــادا الـى اخملــالـــفـــات الـــعـــديــدة
والــكــبــيــرة الــتي صــاحــبت الــعــمــلــيـة
االنـتـخــابـيـة وهـنـاك مــعـلـومـات دامـغـة
ووثــائق صــارخــة وتــســجــيالت تــؤكــد
احـقـيـتنـا في الـشـكـوى وموضـوعـيـة ما
يـدلي به الشهود من حـقائق مسـتنبطة
قـبل وأثـناء وبـعـد العـمـليـة االنـتخـابـية
حــيث بـذلــنـا مع مــجـمـوعــة من االخـوة
اإلعالمـيـ واحملامـي في الـعراق وفي
إيــطــالــيــا وكـــذلك الــبــعض من االخــوة
الـرياضـي طبـعا باإلضـافة الى االخوة

ــعــتــرضــ جــهــودا كــبــيــرة من اجل ا
ه من وثــائق تـؤكـد تــقـد مـا  تــقـد
أحـقيـتنا فـي هذه الشـكوى وهـدفنا من
ن ال يـزال يخلط االوراق دون الـشكوى 
وعي يــرتــكــز في نــقــطـتــ مــهــمــتـ

االولى إلـــغـــاء نــــتـــائج االنـــتـــخـــابـــات
وإعــادتــهــا بــقـــرار من مــحــكــمــة كــاس
الـدولية وهذا ما لم تـتأثر به  نشاطات
 الحتـــاد الــــعـــراقي لــــكـــرة الـــقـــدم وال
تــتـعــرض كـرتــنــا الى االيـقــاف الـدولي
مـثـلمـا يـروّج الـبعض بل سـيـصار الى
إعـادة االنــتـخـابـات لــيـأخـذ كل ذي حق
حـقه والـثانـية سـعـينـا الدؤوب خلـدمة

الـلعبـة وتطـويرها من خالل الـعمل على
تـفسير الـنظام األساسي بـشكل صحيح
ـا يتـماشى مع وتـعديـل بعض فـقراته 
ـصـالح الـعـليـا لـلـبـلد بـعـد طـرح األمر ا
عــلى االخـوة اعــضــاء االحتـاد جــمـيــعـا
ـادة 10 من ــنـصــوص عـلــيــهم في ا وا
الـنظـام األساسي وثـانيـاً إعداد مـنتخب
 وطـــني قــادر عـــلى الــتـــأهل الى كــأس
الــعــالم  2022في قـــطــر وكــذلك إعــداد
جـيل من الالعب الشبـاب ضمن مرحلة
ـتــد من زاخـو الى بــنـاء كــروي مـتــ 
الــفـــاو ويــؤسس قــاعـــدة االنــطالق الى

كأس العالم .(2026

tK «b³Ž ÍœU¼

W¹u'«Ë ŒdJ UÐ —ÒbB²*« tł«u¹ nO u «

VFA « —UE½√ X% »öD «Ë

∫ U UM

تشهد مباريات
دوري الكرة
مواجهتان اليوم
من العيار الثقيل

بيـة عرسا أم مأتما ? التوصيف كتب التنـفيذي للجنة االو هل كانت انـتخابات ا
ـبــيـة  امــا الـتــوصـيف الــثـاني فــكـان االول كـان عــنـوانــا بـارزا في جــريــدة االو
حتـصــيل مــا  انــتـهـت الـيـه االمـور من وجــهــة  نــظـر مــعــارضي الــفـائــزين  في

االنتخابات .
ا ـبرمج  عـلى ايقـاع الفريـق   ولكن مـا هو تـوصيف الشـارع الريـاضي غير ا
حدث ويـحـدث منـذ سنـوات .. لـقد انـقلب احلـال وصـار النـموذج الـذي يجب ان
تـسـير عـلى هـديه الريـاضـة العـراقـية هـو مـا يفـعـله السـيـاسيـون وما تـتـحكم  به
الـدولـة  وهـذا وضع مـقـلوب   ,وهـنـا البد مـن التـوضـيح ان مـصـطـلح الـدولة في
هـذه الـقـضـية  ,مـصـطـلح فـضـفاض  ,فـهل هي وزارة الـشـباب الـتي يـنـوء حامل
ـا راكـمه مـن سـبـقه عـلى مـدى دورات مـتــتـالـيـة من اثـقـال مـسـؤولــيـتـهـا االول 
ســرعـان مــا أثــقـلت كــاهــله وغـيــرت بــوصـلــة اجتـاهه  ,أم ان الــدولـة هي جلــنـة
ـقاالت قـبل يـوم من االنـتـخـابات ـان الـتي دبـجت ا الـريـاضـة والـشـباب في الـبـر
بية اال انها هي االخـرى وبسرعة التصدق طوت سـاند لالو مدحـا في موقفها ا
صفـحة التأييـد لتفتح صفـحة التنديد  ,ام ان الـدولة مكتب الـسيد رئيس الوزراء
ام انـهــا رئـيس الـوزراء نـفــسه الـذي كـشف الحــقـا انه اجـتــمع بـرئـيس الــلـجـنـة

بية عشية االنتخابات ? االو
كتبهـا التنفيـذي ان تتعامل معـها  وتنصاع بيـة   من هي الدولـة التي على االو
ــفـردة من مـعــاني الـقـهــر واالسـتالب وكل مــا يـقـيـد لـهـا بــكل مـا حتــمـله هـذه ا

مارسات التي منها االنتخابات ? قراطية ا احلريات ويغتال د
 اجلواب  ,عن سـؤال دولة العراق بيـد من ? يقدمه البروفـسور العراقي اخمللص
لـعـراقــيـته وأهل بـلـده قـاسـم حـسـ صـالح الـذي يـقــدم الـدراسـة تـلـو الـدراسـة
ـسؤولـ  عبـر نـشرهـا في الصـحـافة الـيومـية وهـو جـهد عـلمي ويـضـعهـا بيـد ا
وطني عـظيم اليـدركه اال من اسـتقـر العـراق في قلـبه وعقـله قضـية مـستـقبل  لن
تـــتــزعــزع الـــثــقــة فـي حــتــمـــيــة نــهـــوضه بــأذنـه تــعــالى  ,هــذا الـــســؤال طــرحه
البـروفـسـورصالح في دراسـته وكـانت الـعـينـة من  الـنـخب العـراقـية   ,امـا ابرز

االجوبة  فقد جاءت على النحو ا آلتي :
طلـق .. بيد اشخاص ليس لديـهم االنتماء والوفاء والوالء الرض  "بيـد أميركا با
ـفـهـوم الـعـمـلي لـلـحـزب ... لـيس هـناك الـوطن .. بـيـد احـزاب لـيـست احـزابـا بـا
مفـهوم للـدولة  سيـاسي واضح هناك فـقط فوضى عارمـة وضياع هـيبة الـقانون
... هـناك دولتان  ,الدولـة الرسميـة والدولة العـميقة   ...بـيد اللصـوص احلرامية

...  الدولة في العراق مسمى الوجود له .. "
تـلك هي ابرز اجـوبة  257مـثقـفا عـراقيـا عن سـؤال دولة الـعراق بـيد من  ? وهم
ـدى  في عـدد يـوم مـن شـمـلـهم االسـتـطالع وقـد نـشــرت الـدراسـة في جـريـدة ا
ـبيـة بـاربعـة ايـام فقط االثنـ احلـادي عشـر من شـباط  اي قـبل انـتـخابـات االو
..والى جانـب الدراسـة وفي مـقـال لصـيق بـهـا تسـاءل الـدكتـور فـالح احلـمراني
ـاذا اصبح العراق أسـوأ بلد في نـوعية احليـاة في الترتيب انـشيت عريض " 
الدولي ? وهذا الترتيب الدولي يضم  80بلدا في العالم  ,العراق هو آخر بلد في
ـوضـوع مـا يـشـيب له الـتـرتـيب بـعـد ايـران وانـغـوال وصـربـيـا  ,وفي تـفـاصـيل ا

الرأس  ولكن البد من قراءته .
وهذه حـقيقـة أدركهـا السفـير االمريـكي في العراق في سـنوات االحتالل االولى
خلـيل زاده  الـذي نصح الـسـياسـيـ  ان يسـتـفيـدوا من الـرياضـي  في ادارة
ـقـام  هـو " االخالص والـغـيـرة وتـصحـيح الـدولـة ومـعـنى االسـتـفـادة  في هـذا ا

االخطاء " وهي نصيحة مازالت صاحلة لألخذ بها .
بـية في دورته الـسابقـة ارتكب اخـطاء كـثيرة اال كـتب التـنفيـذي للـجنـة االو ان ا
ن يـحاول ريـاضـيون ـا اقتـرفه  رات أقل خـطـرا  لـيـارات ا انهـا تـبقـى اقل 
آخـرون تـسلـيـمه رقبـة الـرياضـة الـعراقـية  لـيـنحـرهـا كمـا نـحرت الـسـيادة وكـما
ا فيـها   حقوق أهل خير مهنة عند البشر نحـرت الثقافة وكما نحرت احلقوق 

علم  . , ا
نـتـمـنى عـلى الـريـاضيـ ان يـدرسـوا مـشـاكـلهـم في بـيتـهم  ألن حـلـهـا سـيـكون
ا هي النـار التي سيكتوي بها اجلميع اسرع وأجنع امـا  اللعب بورقة الدولة ا
ا بسبب مـا سيصير اليه ليس بـسبب العقوبات الـدولية كما يروج بـعضهم  وا
ـعـنـاها الـعـام هي االب الذي حال الـريـاضيـ سـاعة اليـنـفع الـندم .. فـالـدولة 
يلـجـأ اليه اجلـميـع ساعـة تضـيق الـدنيـا وهي احلـضن الذي يـهـرع اليه اجلـميع
ـعـنى الـعـام اال ان ما هـو  مـتـجـسد في ـصائب  ,ولـكن هـذا هو ا يـوم تـتـوالى ا
الـواقع  فشـكـله عنـد الـدكتـور قاسـم حسـ صالح  ,وعـليـنـا جمـيـعا ان نـتـعاون
ألعـادة الـدولـة الى مـعــنـاهـا  الـصـحـيح ولن يـكـون هــذا  بـجـعـلـهـا في مـعـسـكـر
ـعسـكـرين بـتـبـصـير ـا بأزالـة احلـواجـز بـ ا والـشـعب في مـعـسـكـر آخر  ,وا
اخملـطئ من الطرفـ وليس  بتـخوينه  ,وال بـزج الدولـة في مشـاكل ظاهـرها عام
ــكن لـلـخـيــرين ان يـسـلـكـوه حلل وبـاطـنــهـا شـخـصي  ,هـنـاك الف الف طـريق 
االزمات الـرياضـية وغـير الـرياضيـة  اذا ما خـلصت الـنيـة وعقـد العـزم من غير
نــفــاق وال مــزايـدة  ,امــا االمــوال وكــيف تــصـرف عــلى الــريــاضــة  وهي عــقـدة
كتب الـتنفـيذي احلالي او سـرحية الـتي يتواصل عـرضها بـنجاح قـبل والدة ا ا
ـا هي امـوال الـشـعب ولـيس ألحـد ان الـســابق فـأنـهـا لـيـست امـوال الـدولــة وا
يسـاوم بها  او يستعمـلها  للضغط واالبتزاز ,فـالرياضيون قدموا  لكبراء الدولة
ا هي مؤتمنة على هذه االموال والبد ان ا كانوا يحلمون به  ,والـدولة ا اكـثر 
تكـون لها السبل القانونية في احلفاظ عليها وضرب بيد من

حديد لكل من يصرفها في غير ما خصصت اليه ..
الجتعـلوا من الـرياضـة أزمة والجتـعلوا مـنهـا معـول فرقة
بل حافـظـوا علـيهـا فـرصة وئـام ومنـاسـبة فـرح بعـيدا عن
عـجز  ,فـفي كل الدول الـصـراعات  ,ولـيس هذا بـالـشئ ا
مـشـاكـل ريـاضـيـة ..وتـبـقى الـدولـة دولــة بـهـيـبـتـهـا وتـبـقى
الرياضة  رياضة بجمالها وداللها ..وكل هذا بالقانون .
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