
ـبي يجب ان يـكون بـعيدا عن كل كـنت ومازلت أومن بـان العمل األو
التـجاذبات السياسـية والتناحـرات العرقية والديـنية وان يحافظ على
ـتـمـثـلـة في بث روح احملـبـة والـتـأخي من خالل كـيـنـونـته الـسـامـيـة ا
الـتنافس الشريف الذي ما برح يتهافت من جراء االعاصير التي ما

هدأت هنيهة اال لتعصفنا بأخرى اشد وأعتى.
لـقد عانت ومـازالت رياضة االجنـاز العالي من هـذه التجـاذبات التي
بـية ادت الى سابـقـة خطـيرة بـاختـطاف رئـيس واعضـاء اللـجنـة االو
في  2006والـتي قيـدت ضد مجـهول. والـيوم نـرى في االفق العا
بدايـة الزمـة ريـاضيـة جـديـدة لعـدم وجـود نقـاط اتـفـاق ب احلـكـومة
ـبـيـة وغـيـاب الـنـوايـا احلـسـنـة والـرغـبـة الـعـراقـيـة وبـ جلـنـتـهـا االو
الـصادقة في وضع قوان تنضم عـمل اللجنة فقانون  1986قانون
أصـدر في زمن الــدكـتـاتــوريـة وقـانـون 2004 أصــدر حتت هـيــمـنـة
االحتالل ومـنذ تنـعمنا بـسيادتنـا الوطنـية ولألن لم تستـطع احلكومة
يثاق ـبية من تشـريع قانون عـراقي رص يتنـاغم مع ا واللـجنة االو
ـبـيـة ذريـعـة إلحراج ـا اسـتـخـدمـته الـلجـنـة االو بـي التـي ما طـا االو

احلكومة الوطنية.
االمــر الـذي دفـع احلـكــومـة 2008 الى اتــخـاذ قــرار غـيــر مـدروس
ا ادى بـالضرورة الى اتخـاذ اللجنة بية  بتـجميد عـمل اللجنـة االو
بـية الـدوليـة قرارا بـإيقاف مـشاركـة العـراق في احملافل الـدولية االو
ـبـيـة ان والـتي تـنص (عـلى الـلـجـان االو ـادة 4 الـفـقـرة 6  مـسـتـنـدا ا
ا حتـافظ على اسـتقاللـيتـها وان تـقاوم اي ضـغوطات مـن اي نوع 
ـثـال ال احلـصـر اي ضـغــوطـات سـيـاسـيـة او في ذلك عـلى سـبـيـل ا
ـيـثـاق قـانـونـيـة او ديـنـيــة او اقـتـصـاديـة قـد تـمـنـعـهـا من االلـتـزام بـا

بي). االو
ـبية هي اسـتقاللهـا التام قصـود باستـقاللية الـلجان االو بالـتأكيـد ا
ـتقـدمة بـيـة الوطـنـية في الـدول ا ماديـا واداريـا كمـعـظم اللـجـان االو
التـي تمـول نفـسهـا من خالل الـتسـويق والشـركـات الراعـية واحلـمد
ادة  36من الـدستور جتيـز للدولة تـشجيع الريـاضة بشكل لـله ان ا
قـدور الدولة ان عام ورعـايتـها وتوفـير مـستـلزماتـها. واال بـبساطـة 
بية والتي تتراوح ب 17 الـ 20  نحة السنوية للجنة االو حتجـب ا
ملـيـون دوالر سنـويا وبـذلك ال تسـتطـيع قـيادة الـلجـنة حـتى ان تدفع

اجور افراد حماياتها الشخصية
بية بي اال ان الـلجنـة االو يثـاق االو واحلقـيقة رغـم صرامة قـانون ا
الـدوليـة ابـدت مـرونة واضـحـة بـإعطـاء صالحـيـات للـنـاطق الـرسمي
ـبـاشر عـلى انـتخـابات للـحـكومـة العـراقـية عـلي الـدباغ بـاإلشراف ا
ـثل عن جـهات حكـومية ـبية 2008 ومـكنته من ضم  الـلجـنة االو
ادة 4 الـفقرة 5 الـتي تنص (من اجل لـلهـيئة الـعامـة مسـتفـيدا من ا
بـية الـتعـاون مع جهـات حكـومية حتقـيق رسالـتهـا يجـوز للـجان االو
تكون عالقتها متجانسة مع ذلك ال تربط نفسها باي نشاط يتعارض
ـبي). والفـقرة )  4ال يـجوز لـلـحكـومـات وغيـرها من ـيـثاق االو مع ا
ـبيـة ومع ذلك السـلـطـات الـعـامـة تـعيـ اي اعـضـاء في الـلـجـنـة االو
طـلق اخـتـيـارها انـتـخاب ـبيـة الـوطـنيـة ان تـقـرر  يجـوز لـلـجنـة االو
ـثـلـ عن تــلك اجلـهـات   (كــأعـضـاء). (ويـجـب ان يـتـوافق حـدود
ـبـيـة مع حــدود الـدولـة الـتي سـلـطــة الـقـضـاء بــالـنـسـبــة لـلـجـنــة االو
تأسـسـت بهـا وحـيث يـوجـد مـقـرهـا الـرئـيـسي.والـواضح ان الـلـجـنة
ثل احلـكومة ـبية ال تـرغب وهذا حـقهـا بان تضـيف اي عضـو  األو
يـثاق بعدم توافـقها مع سلطة قـضاء الدولة والغريب ولكـنها تخرق ا
ان الـسـيـد رعـد حـمـودي كـان مـبـاركا ومـتـحـمـسـا في 2008 لـهـذه

بي االجواء احلكومية التي يعدها االن تدخال في الشأن االو
رونة إذا خلصت النوايا وان وهكـذا ايها االخوة فهناك الكثـير من ا
من وضع نـفسه مـوضع الـشك فال يالم من اساء به الـظن فيـبدو ان
بيـة قد وجـدت مفهـوما جـديدا في حتديـد صفـة اخلبراء اللـجنـة االو
في انـتخـابات 2014 حـيث رشح حمـودي نفـسه لواليـة ثانـية ضمن
قـائـمـة اخلـبـراء عن احتـاد الـرمـايـة والـسـيـد فالح حـسن عن احتـاد
الـقوس والـسـهم مـضحـ بـتاريـخـهم الـرياضـي في كرة الـقـدم. اما
انــتـخـابـات 2019 فـالـزمالء الـصــحـفـيـون قــد اسـتـوفـوا في عـرض
مأسـاتها وباألخص قائمة اخلـبراء التي حتتاج مراجعـة حقيقية لكي
ـصـالح االنتـخابـية.. ال يتم اسـتـغاللهـا بصـورة مـخجـلة في سـبيل ا
واني أقـدم اعـتذاري جلـمـيع اخلـبـراء االحيـاء مـنـهم واالمـوات الذين
قـدمـوا اخلـدمــات الـعـظـيـمـة لــلـريـاضـة الـعـراقـيــة خلـدش كـيـنـونـتـهم
ــبي فـانـا ـيـثـاق االو اجلــلـيـلــةانـا ال ارنـو ان اعـطـي مـحـاضـرة فـي ا
أصـغر من ذلك وهـناك خـبراء في هـذا اجملال قـد اعيـاهم االستـبيان
والـنصائح جل ما اتـمنى ان يتـخلى اجلمـيع عن انانيـتهم وان تعطى
مـساحة اوسع لألخـرين لغرض الـقيادة والـتغييـر ففي خالل دورت
لم تـنـجح تــلك الـقـيـادات مـن تـطـويـر الــريـاضـة وال أدرى هل حتـدث

عجزة في الدورة الثالثة?.  ا
لـقد عشت مأسـاة هذا الصـراع العقـيم وال أستطـيع ان احتمل رؤية
مـأساة اخرى تطيح مـا تبقى من اطالل الرياضـة العراقية حتى وان
كـنت في اجلانب االخـر من الكرة االرضـية. انـا ال شك في وطنـتيكم
نتفع من تذكية هذا الصراع.. هؤالء ايها القادة ولكني اشك في ا
الذيـن استـبـاحوا الـريـاضـة العـراقـية ..هـؤالء الـذين يـرقصـون طـربا
مزوجة على أنـينهـا واستغـاثتهـا انهم يشـربون كل صبـاح قهوتـهم ا
بصـلصلة بـكارتها االولى وعـجبا ان ال يتـقيؤون. ارجوكم تـقيؤا فقد
جنـد في بعـض فتـات دواخـلكم شـيء من ماضي اصـالـتـنا وايـثـارنا
لـنــشـحـذهـا مـن جـديـد عــلـنـا نـعــيـد لـريــاضـتـنـا مــجـدهـا االفل.     
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واالنــصـار الــذين يـرون مــا يـحـدث
امـــامـــهم بـــالـــشيء اخملـــيـب  امــام
إدارة مـفــلـســة  بـقــيت تـعــمـد عـلى
اجلهة الراعيـة من دون التفكير في
تـامـ مـصـادر مـالـيـة حـالـهـا حـال
بـقـيـة االنـدية والـرادارات الـفـاشـلة
الــتـي هــمـــهــمـــا ان تـــبــقـى ولــيس
تهالكة. صائر انديتها ا التفكير 
ــســار وجنـح مــيــســان بـــالــعــودة 
النتائج االيـجابية عـندما تمكن من
جـيـرانه اجلــنـوب بـهــدفـ لـواحـد
ويـــرفع رصــــيـــده الى  30بــــنـــفس
موقعه اخلامس موسعا الفارق مع
النفط الى خـمس نقاط حـيث الفوز
بـعد ثالث تـعـادالت   قبـل ان يتـأثر
اجلـنوب بـالـنتـيجـة لـيخـسر مـكانه
ويتـراجع للمـوقع الثاني عـشر بعد
ثالث نتائج مهمة حصل منها على
ســــبع نــــقــــاط تــــعــــد االفــــضل في
ـــشـــاركـــة. وواصل الـــنــفـط نــزف ا
الـنـقــاط لـلـجـولــة الـرابـعـة من دون
فـوز بـعـد خـسـارتـ من الـكـهـربـاء
واجلـويـة وتـعـادل من مـيـسـان قبل
ان يـــحــــول تــــأخـــره  مـع مـــتــــذيل
الـتــرتـيب فـريـق احلـسـ بــهـدفـ
ـر بـهـا لـتـعـادل  في احـرج فــتـرة 
وقع ثيـر لالهتـمام  في ا الفـريق ا
ـهدد كثيرا  بـعدما فشل السادس ا
في الــفـوز بـأربـع جـوالت  وتـراجع
ـســتــوى  وبــات خـارج من حــيث ا
ــنــافــسـات الــتـي ارتـبـط بـهــا في ا
ــاضي بــنــفس الـالعــبـ ــوسم ا ا
الــذين اخـذوا يــفـشــلـون  في االداء
والـنـتـائج امام حـيـرة حـسن احـمد
الـذي علـيه ان  يـراجع االمـور التي
تــمــر بــفـتــرة انــحــصـار شــديــد قـد
تـــعــرضـه لـــلــمـــزيـــد من الـــنــتـــائج
الـــســلـــبــيـــة  في وقت  بـــات فــريق
احلس طرفا ليـس بالسهل بعدما
خـــســـر فـي اخـــر الـــثــــواني لـــقـــاء
الــزوراء  وكــان االقـرب لــلــفــوز من

ـسـار لــتـدارك االخـطـاء والــعـودة 
ـنـافـسـة  واالســتـفـادة من تـأخـر ا
ر بأزمة فريق النفط االخر الذي 
ـــوقـع يـــلـــيق  من اجل الـــتــــقـــدم 
بالـطالب الذين عـليـهم بذل اقصى
اجلـــهــــود لـــلــــحـــد من الــــتـــراجع
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ــتـضــررين في   الـدور ومن بــ ا
ـــذكــور   كـــان الــزوراء  مـــتــأثــر ا
بــتــعــادله مع الــديــوانــيــة  بـطــعم
اخلــسـارة  قـبل ان يـخــسـر مـكـانه
ومـعـهـا تـظــهـر ردة فـعل اوديـشـو
همة في اخطر اوقات الذي  ترك ا
ـر بـفــتـرة تـوقف  الـفـريق الــذي 
محليا بعد  تعادل مع نفط ميسان
وفـــوز صــــعب جـــدا  عــــلى فـــريق
احلـســ في الـوقت الـقـاتل  وكـاد
ان يـخـسـر من الـديـوانـيـة في اداء
متـدني  وتـأخر امـام فريق يـعيش
شـاركـة ويـبحث اصـعب  فـتـرات ا
عن الــــبــــقـــاء لــــكــــنه ال يــــريـــد ان
يستسلم بعد العودة بأغلى نقاطه
من الــعـاصـمـة  ولـو تـراجع مـوقع
بــســبـب الــنــتــيــجــة  مع ان  اشــد
ـتـفــائـلـ بـالـديــوانـيـة تـوقع ان ا
يـخــسـر بـفــارق اهـداف لــكـنه كـان
اقـرب لـلـفـوز من الـزوراء الذي زاد
التعادل  من مشاكله الفنية تزامنا
قبل على اليـة وهو ا مع  االزمة ا
مشـاركة مـهمـة عنـدما سـيلعب في
قبل  مع نوب اهب مطلع الشهر ا
االيـراني  قـبل ان يـتـوارى مـحـلـيا
وبــــوضع  مــــتـــذبـــذب وسـط قـــلق
ــشـاركـة جــمـهــوره في ان تـأتي  ا
األســيــويــة خــارج رغــبــتــهم امــام
ــتــقــلب لــلــفـريـق الـذي الــوضع  ا
افتـقد لهويـته ويفاجـأ الكل وليس
ـــســـتـــوى اخملــيب جــمـــهـــوره بــا
ـطـلـوبـة والـغـيـاب  عن الـنـتـائج ا
درب التي فـككت من الـعالقة مع ا

نافس الـقوي على سمـعة الفـريق ا
الــلــقب  بــعــد تــخــطي  احــد اقـوى
ـقبل على مـقابلة مواجـهاته وهو ا
الـــزوراء في لـــقـــاء مـــؤجل ويـــريــد
اثبـات جدارته  وتدارك االمـور بعد
عمل  جـيد محـققا افـضل نتيـجت
عــلى الـتــوالي  حـيث ســبق  وقـلب
تأخره مع النفط وفـاز عليه بهدف
لــواحـــد ثم عـــلى  الــطـالب  الــفــوز
الــذي شــكل مــنــعــطــفــا في نــتــائج
الـفـريق الـذي تـقــدم بـقـوة وتـركـيـز
وفي افــضل ايــامه بــعــدمــا أضـاف
ست نـقاط  غـالـية  في الـوقت الذي
خــرج جــمــهـــور الــطالب بـــخــيــبــة
جـديــدة بـعــد اجلـولــة الـرابــعـة من
خــسـارتـ وتـعـادلـ  والـبـقـاء في
موقعهم السابع  الذي استمروا به
 مـنــذ اربع جـوالت عــنـدمــا اضـاف
نقطت لرصـيده  لكن موقعه مهدد
مـن الــــــوسط واحلــــــدود  قــــــبل ان
تــتــفـكـك صـفــوفه الــتي فــشــلت في
الـثـبـات عـلى التـقـدم  عـلى اجلـوية
تـاحـة قبل ان يـفرط بـها الـفرصـة ا
ـكن ان تنقـذ يحـيى  علوان وكان 
بـعــد اسـتــهـجـان جــمـهــور الـفـريق
لـلـتـعـادل  مع نـفط مـيـسـان قـبل ان
تقلب  خسارة اجلوية االمور راسا
عــلى عـقب وتــزيـد الــطـ بـله ومن
يدري  ماذا سـيحصل لـلمدرب امام
غـضب األنـصـار بـسـبب  اخلـسـارة
الـــتـي لـــو اتت مـن أي فـــريق اخـــر
كن تـداركها لـكنها ا تـهون  و ر
مرفوضة من الـغر اجلوية مع ما
حتـــــقق مـن  نــــتـــــائج فـي وقت من
اوقــــات الـــدوري  قـــبـل ان  تـــعـــود
ذاكــرة األنـــــــــــصـار الـى مـشــاركـة
ـاضي ومـا حـصـل قـبـلـها ـوسم ا ا
حـيث انــخــفـاض االداء والــتـركــيـز
والنـتائج واالفتـقاد لـلسيـطرة على
مـــبــاريــاته وفــقـــدان  ثــمــان نــقــاط
ــراجــعــة وبــات بـــــــــحــاجــة الى ا
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الـنـفط وســيـحـاول تــقـد االفـضل
رشح لـلهبوط وقع ا للهـروب من ا
ومهم ان تـتغـير االمـور  وان يظـهر
ـسـتـفـيدين نـقـاط الـقـوة.ومن بـ ا
في اجلولة ذاتها كان فريق الوسط
الــذي عـاد بــفـوز من اربــيل والـدفع
بـنــفــسه لـلــمــوقع الـثــامن في رابع
نـتـيـجـة مـهـمـة ويـريـد شـنـيـشل ان
يتطور أكثر الفريق لتحس مكانه
لعبه ويعود قبل ان يتعثر اربيل 

عاشرا.
 n−M  ◊uIÝ 

ـلـعبه وسـقط الـنـجف مرة اخـرى 
وبـــ جــــمـــهـــوره امــــام جـــيـــرانه
الـسـمـاوة بـهــدف لـيـعـكس مـؤشـرا
خـطـيـرا بـتـلقـي ثالث خـسارات من
أربـع جـوالت لـيــتـراجع رابـع عـشـر
ـوقف فـيـما هـرب الـسـماوة    من ا
الى الــســادس عــشــر بــعــد حتــسن
االداء والنتائج وبالـتعادل السلبي
انـــتــهى لــقـــاء احلــدود والــبــحــري
لـيـسـتـمـر االول في خـيـبـاتـه ونزف
ـزيــد من الـنـقــاط ويـفــوت فـرصـة ا
الـــفــــوز في أكـــثـــر مـن مـــنـــاســـبـــة
ويتوقف تـاسعا فيـما تراجع االخر
للثامن عشر   مع انه عاد بنقطة ما
احوجه اليها لكـنه بحاجة للتوازن
قـــبـل فــــوات االوان.وبـــالــــتــــعـــادل
الـسـلــبي انـتـهى لـقــاء الـصـنـاعـات
والكـهربـاء وكالهما تـضررا عـندما
تـراجع االول لـلـموقع الـثـالث عـشر
ر بـوضع أفـضل بكـثـير من لـكنـه 
ــتـراجــعـة كـتــيـبــة مــظـفــر جـبــار ا
لـلـتاسع عـشـر وتـواجه كثـيـرا ازمة
الـــبــقــاء بــعــدمـــا وقــعت في دائــرة

همة. الهبوط وتعقدت ا
سـابـقات قـد حددت وكـانت جلنـة ا
بـعـد غــد الـثالثـاء مـوعــدا الفـتـتـاح
اجلــولـة األخــيـرة وفــيــهـا يــضـيف
الشـرطة الـبحـري والوسط احلدود

واربيل الزوراء.

والبحري والصناعات.
WÞdA « »«uÐ«

وفـتـحت الـشرطـة االبـواب مـشـرعة
الحــقـتــهـا امــام الـغــر اجلـويــة 
بعـد تعـثرها في مـلعب الـكرخ امام
اصـحاب االرض بـانـتهـاء لـقاءهـما
بالتعادل  السـلبي ليتقلص الفارق
  مـع الــوصــيف اجلــديــد الى اربع
نـقــاط مع افـضــلـيــة مـبــاراة   ومـا
يـحصل  هـو من مصـلحـة  الدوري
ــــنـــافــــســـات عن في ان تــــخـــرج ا
الـتـقـلـيـد  ومـهم ان تـتـغـيـر االمـور
واقع بـاالجتاه الـصحـيح  نحو وا
مـشــاهـدة  مــنـافــسـات قــويـة وهـو
وقع ـنـتظـر امـام صـراع ا ـهم وا ا
حـيث الــصـدارة  والــبـقــاء عـنــدمـا
ا لـديها  من ؤخـرة   تقـوم فرق ا
اجل الهروب من  مواقعها اخمليفة
الـتي  تـسـيئ لـهـا الـقـلـق والدوران
من االن  وتــعـادل الـشـرطـة الـثـاني
من  ثالث مـبـاريـات أي خـسر اربع
نـقـاط    ظـهـر تـأثـيـرهـا  بـعـد لـقاء
الــكـــرخ  والــرفض  من جـــمــهــوره
الـذي يـأمل  ان  يــسـتـعــيـد تـوازنه
حــتى ال تــتـــكــرر ســيـــنــاريــوهــات
ـــشــاركــات األخــيـــرة  ونــتــيــجــة ا
الــتـعـادل  احلـقت  ضـررا  بـالـكـرخ
كذلك عندما تراجع ثـالثا  لكنها لن
تـنـال مـن شـخـصــيـته الــتي حـافظ
عــلــيـهــا في مــهـمــة لم تــكن ســهـله
ــنــافس واســـتــمــر يــقــدم نـــفــسه ا
ــكن الـنــيل مـنه الـقــوي  الـذي ال 
ــلـــعـــبه حـــسب بل في أي لـــيس 
مــــكــــان يـــتــــواجــــد  بـــفــــضل اداء
عــنـاصــره الــواعــدة الـتـي تـواصل
ـهـمة عـكس قـوتـهـا  كـما تـتـطـلب ا
فـي ان يــبــقى ويــســـتــمــر الــطــرف
الـقـوي بـعـد مــرحـلـة  لـعب قـدم مـا
علـيه وقادر االستـمرار ألبعـد نقطة
ألنه في حـالة انـسـجام وتـفاهم مع
ـدرب الـذي يـقـدم فريـقـا يـسـتحق ا
ــهـــمــة لن تــكــون االحـــتــرام لــكن ا

سهله امام  مشوار  الزال طويل.
W¹u−K  bz«uH «

وخـرج اجلـويــة بـكل فـوائــد لـقـاءه
الطالب من حيث  استعادة توازنه
 ومسـتوى االداء  والنـتيـجة  التي
ـشـاكل مـا يـأمـل ان تـنـهي بـعض ا
ــــدرب واالدارة  وحتــــقــــيق بــــ ا
حـــالــة االســتــقـــرار قــبل ان يــعــود
بـعض الالعـبـ لـلظـهـور والـعودة
ـوقـع  مـهم  وتـقـلـيص الـفـارق مع
الـشــرطـة  وتــوطــيـد  الــعالقـة  مع
االنـصــار   الـذين اسـعـدوا  مـرتـ
خالل اربع سـاعـات عنـدمـا تعـثرت
الـشـرطــة في مـلـعـب الـكـرخ  وفـوز
فـريقهـم على الـطالب وقبـلهـا بيوم
عــنــدمــا بــدأت الـــفــرحــة بــتــعــادل
الـــزوراء  مع الــديــوانـــيــة وكــلــهــا
اشـيـاء مهـمـة ان تـأتي  سـوية  مع
حــاجـة الــفــريق في الــتــغـلـب عـلى
االمـور الـسـلـبـيـة الـتي ظـهـرت  مع
الـتـعـادل مع الـوسط واخلـروج من
دوري ابـــــطـــــال اســـــيـــــا وكـــــثــــرة
اإلصابـات وتشـنج العالقـة  ما ب
درب قـبل ان يقدم االداء االدارة وا
نـتظر من  جـمهـوره في ان يعود ا
في هـذا الـوقت والزال االمل في ان
يـــســـحب الـــصــدارة لـــكن مـــهم ان
يــسـتــعــيـد تــوازنه فـي اهم اوقـات
رحلة  احلالية مستفيدا من بقية ا
النتائج  التي تغيرت على الشرطة
والــزوراء  قــبل ان تـأتـي مـواجــهـة
ناسبة التي وضعت حدا الطالب ا
لـلتـكهـنـات كمـا استـفاد من احلـالة
ــتـراجـعـة لــلـطالب في اخـر ثالث ا
جـوالت  محـوال تـأخره  بـهدف الى
فـوز بـهـدفـ لـواحـد بـفـضل عـطاء
الالعـبـ الـذين جنـحـوا في عـكس
مـــهــاراتــهم ووحــدة انـــســجــامــهم
ولـعـبـوا كـرة مـهـمـة عـكـسـوا فـيـها
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أكـــمـل االحتــاد الـــعـــراقـي لـــكــرة
الــســـلــة كـــافــة الـــتــحـــضــيــرات
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ـ في اجلولـة مـا قبل اكـثـر الغـا
ــرحـــلـــة االولى من األخـــيــرة مـن ا
ـمتاز بكرة القدم مسابقة الدوري ا
كــان فـريـق االمـانــة  عــنـدمــا تــقـدم
ثالثة مواقع مرة واحدة من الرابع
عـشـر  الى احلادي عـشـر اثـر فوزه
ــيــنــاء الــبــصــري بــهــدفـ عــلى ا
لـــواحــد في الــلــقـــاء الــذي ضــيــفه
مـلـعب الـفـائـز  الـذي كـان يقـبع في
ــوقع الــســابع عــشــر 11 نــقــطــة ا
لغـاية الدور  16عنـدما تـغلب على
الـــســمـــاوة في عـــقــر داره بـــهــدف
سجله سجاد حس د92 النتيجة
التي غيـرت مسار األمـور مع مهمة
ــدرب عــصـــام حــمــد الــذي وجــد ا
الطـريق  مفـتوحـا في لقـاء الذهاب
االخـــر لــيــمـــر من بــوابـــة الــنــجف
بـهـدف مـصـطـفى كـر مـتـقـدم الى
وقع  الـرابع عشـر قبل ان يـحقق ا
الـفــوز الـثـالث تــوالـيــا بـ افـضل
يـناء الـفرق جـميـعا عـلى حسـاب ا
درب في تقدم مهم  بـحسب لدور ا
وجــهــود الالعــبــ الــذين انــقـذوا
ـوقف بشـكل كبـير بـعدمـا استـمر ا
الـــفـــريق  يـــحــــتـــضـــر في مـــواقع
ـؤخرة البل مـرشح لـلهـبـوط  قبل ا
ان   تــنـــجح االدارة بــاخـــتــيــارهــا
لـلمـدرب الذي سـبق وعـمل مع عدد
من الــفــرق اجلــمــاهــيــريـة قــبل ان
واقع ينـتشل  الـفريق من  اسـوء ا
ويتـقدم  شكل نـوعي  بأخطـر فترة
ويـبــدو عـازم عـلى   حتـقـيق مـوقع
ـــرحـــلــة افـــضـل  مع غـــلق مـــلـف ا
االولـى  ويــــســـــعى الـى حتــــقـــــيق
نـتــيـجـتـهــا  االهم عـنـدمــا يـضـيف
الـكـرخ  االختـيـار احلـقيـقي  حلـمد
وعناصر الفريق التي كسرت عقدة
الـنــتـائج اخملــيـبــة  وهـو بــاحلـالـة
ـعــنـويـة الــعـالـيــة وتـزايـد فـرص ا
الــتـقـدم  بـفـضل جـاهـزيـته   وبـات
الـطـرف اخملــتـلف  عـمــا كـان عـلـيه
الـى مـا قــبل ثالث جــوالت شــهـدت
انـخـفـاضـا واضـحـا لـلـمـيـنـاء بـعد
تـلــقي خـسـارتــ مـتـتـالــيـتـ  من
الـشرطـة واالمانـة وخـمسـة اهداف
ـتـأخـر جدا 15 لـيـبـقى في مـكانه ا
ـــــهـــــدد مـن فـــــرق الــــــســـــمـــــاوة ا
والديوانية  والبحري والصناعات
 قبل ان ينهي مبـارياته  باستقبال
الـــنـــجف وتـــظـــهـــر االمـــور غـــايــة
بـالصـعوبـة بـوجه الفـريق الذي لم
يبقى امامه اال الـدفاع عن البقاء ال
 غــيــر  كـــمــا تــدعــو  احلــاجــة الى
مــعــاجلــات انــيــة قــبل ان تــتــعــقـد

االمور مع ( تمر الدوري ).
وكـانت اجلـولـة ذاتهـا   قـد شـهدت
تـغـيـر 13 مـوقـعـا وهـو مـا يـعـكس
ـنافـسـة   عـلى مـسـتوى تـصـاعـد ا
الـسـلم والـنـتائـج التي خـرجت عن
الــتـوقــعــات والـتــكـهــنــات  قـبل ان
تـعـكـر أجـواء بعض الـفـرق ومـنـها
يـناء والـنجف والـنفط  والزوراء ا
 الــتي خــرجت من الــبـاب الــضـيق
بعـدمـا الزمـتهـا الـنـتـائج السـلـبـية
قبل ان  يـضع  تعـادل الزوراء حدا
ــهـمــة اوديـشــو  وتـعــود مـشــكـلـة
ــدرب  لــلــواجــهــة من جــديــد في ا
وقت حـرج جدا   مـحلـيـا وأسيـويا
ــر بــوضع صــعب والن الــفــريق  
وعـلى االدارة تقـيم االمـور وإيـجاد
احللـول السريـعة لـلمشـاكل بسبب
تدني معنـويات الالعب  الذين لم
يــقــدمــوا مــا مـنــتــظــر مــنــهم امـام
االبـتـعـاد عن  الـصـراع عـلى الـلقب
والتـراجع  رابـعا  في الـوقت الذي
خسر  الكرخ  الـوصافة لتي ذهبت
 لــلـجــويــة وتــراجع اربــيل مــرتـ
فـــيــــمـــا حتــــسن  مـــوقـف الـــوسط
واالنـتــقـال ثــامـنــا وتـراجع كل من
اجلـنـوب والـكـهربـاء   والـديـوانـية

السـتـضـافـة بـطـولـة أنـديـة غـرب
آســــيـــا بـــالـــعــــاصـــمـــة بـــغـــداد
ــــشـــاركـــة  6أنــــديـــة من غـــرب

مباراتان
وديتان السود

الرافدين
خالل شهر
حزيران
قبل. ا
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حدد االحتـاد اآلسـيـوي فـريق حتـكـيم عراقـي بقـيـادة الـدولي زيـد ثـامر
لقيادة مباراة النـجمة اللبناني واجلزيـرة االردني التي ستقام يوم غدا
االثنـ في اجلـولـة االولى من دوري اجملـموعـات ضـمن كـاس االحتاد

االسيوي لكرة القدم. 
اما مساعديه فسيكون ميثم خماط واكرم علي .

ويأتي التكليف الصادر من االحتاد اآلسيوي لكرة القدم تواصال للثقة
الكبيرة التي تتمتع بها الكوادر التحكيمية العراقية عبر إسناد مختلف

مهمات للعديد من احلكام.

الـقارة لـلـفـترة من  10وحتى 15
قبل. آذار ا

وقـال الــدكـتـور خـالـد جنم أمـ

ســـر االحتـــاد في تـــصـــريـــحــات
صــــحــــفـــيــــة إن االحتــــاد أكــــمل
التحضيـرات الالزمة الستضافة
أنــــــديــــــة غــــــرب آســــــيــــــا وهم:
"بـيــتـروشـيــمي وشـيــمـيـدور من
إيــران ونـادي اجلــيش الـسـوري
وقــــلــــديــــنــــا الــــفــــلــــســــطــــيــــني
والـهـومـنـتمـن اللـبـنـاني والـنفط

العراقي".
وأوضـح جنـم أن الـــــــــــوفـــــــــــود
ـشـاركـة سـتـصل بـغـداد يـوم 9 ا
ــقــبـل واالحتـاد مــارس / آذار ا
أعـــد كل مـــســتـــلــزمـــات الــراحــة
لـــــلــــضـــــيــــوف وكـــــذلك جــــدول
الـــبــطــولــة ونـــســعى ألن تــكــون
ـــيـــزة وتــؤكـــد قــدرة نــســـخــة 
الـــعــــراق عـــلى تـــنــــظـــيم أكـــبـــر

البطوالت.
واخــــتــــتم أن وزارة الــــشــــبـــاب
والـــريــاضـــة الــعـــراقــيـــة أكــدت
دعـمـهـا لـلـبطـولـة وأبـدى الـوزير
أحــــمــــد ريـــــاض الــــعـــــبــــيــــدي
اسـتـعــداده الـتـام لــدعم ورعـايـة
الــــبـــطــــولــــة وإســـنــــاد االحتـــاد
لــــــلــــــنــــــجـــــاح فـي مــــــهــــــمــــــته.
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أعـلن االحتاد الـعـراقي لـكرة الـقدم
اول أمس اجلمعـة تام مـبارات
وديت السود الرافدين خالل شهر

قبل.  حزيران ا
ــــكــــتـب االعالمي وقــــال عــــضــــو ا
الحتاد الـكرة حسـ اخلرساني إن
ـــنــــتـــخب الــــوطـــني ســــيـــواجه "ا
مـنـتـخـبي تــونس ولـيـبـيـا في ايـام
الــفــيــفــا دي خالل شــهــر حــزيــران
قـبل". واضاف أن "مـباراة تونس ا
ســتــقــام في الــســابع مـن حــزيـران
فـيــمــا سـتــقــام مــبـاراة لــيــبــيـا في
العـاشر من الـشهـر ذاته" مبـيناً أن
باراتـ ستقـامان على االراضي "ا

التونسية".
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أكد مـستـشار االحتـاد االسيوي شـامل كامل ان قـرار رفع احلظـر عن بغداد
الحظات التي بيد الـقائم على الرياضة الـعراقية كون الفيفا يـنتظر اكمال ا
ابدتـها اللجنة التي زارت ملـعب الشعب الدولي في وقت سابق للبت في قرار
العب الــعــراقـــيــة. واضــاف "عــلـــمت مــؤخــراً من وزارة الــرفـع الــكــلي عـن ا

الـشـبـاب والـريـاضـة اكـمـال الـنـواقص الـتي حـددتـهـا جلـنـة الـفـيـفـا في مـلـعب
الـشـعب ولم يـبـق اال بعـض اجلـزئـيات إلعـالن مـلعـب الـشـعب جـاهـزاً خلوض
ـبـاريـات الـدولـيـة". واخـتـتم "رفع احلـظـر احلـقـيـقي لـيس مـا حتـقق سـابـقـاً ا
حـيث اتـمـمنـا عـمالً جـزئيـاً وتـبـقى رفع احلظـر عن بـغـداد وهـو الهـدف االكـبر

." لدى جميع العراقي احتاد السلة يكمل التحضيرات الالزمة الستضافة أندية غرب آسيا


