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شـاركة في بطـولة غرب اسـيا بكـرة القدم الـتي ستقام في نتخـبات ا اكد وزيـر الشبـاب والرياضـة الدكتـور احمد ريـاض ان الوزارة على استـعداد لتـسهيل مـهمة جـماهيـر ا
عـنيـة سـتعـمل على تـسهـيل احلـصول عـلى سمـات الدخـول واالمور الـتي تـسهم في تـوافد اجلـماهـير الى ـقبل. واوضح ريـاض ان دوائر الـوزارة ا العـراق مطـلع شهـر اب ا
العراق حلضور منافسات بطولة غرب آسيا. وستشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي العراق وسوريا ولبنان وفلسط واليمن في اجملموعة االولى واألردن والسعودية
قرر ان والـكويت والبـحرين باجملـموعة الـثانيـة. الى ذلك كشفت جلـنة احلكـام باحتاد الـكرة العـراقي امس االربعاء عن مـوعد اختـبارات حكـام بطولـة غرب آسيا والـتي من ا
قبل في كربالء واربـيل فيما اشارت ان حـكم من العراق سـيكونون من بـ حكام البطولـة. وقال عضو جلنـة احلكام لؤي صبـحي إن احتاد غرب آسيا تنطلق بـداية آب ا
قبل فيما حدد يوم  3 آب نافسات فيها في االول من آب ا حدد التاسع والعشرين من شهر تموز اجلاري موعدا الختبارات حكام اجملموعة االولى في كربالءوالتي تنطلق ا
اجلاري مـوعدا الخـتبـارات حكـام اربيل والـتي تقـام فيـها مـنافسـات اجملمـوعة الـثانـية وتـنطـلق في الرابع مـن نفس الـشهـر. واضاف وسيـشتـرك في حتكـيم الـبطولـة عدد من

باريات. شاركة مبينا إن جلنة احلكام العراقية رشحت احلكم واثق محمد ومؤيد محمد علي للمشاركة بإدارة ا ثلون الدول التسع ا احلكام 
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خــيب فــريق نـادي الــديــوانـيــة آمـال
جـمــهـوره الـغـفـيــر إثـر خـسـارته من
ضـيفـه فريق نـادي الـبـحري بـهـدف
ـبـاراة التي مـقابل هـدف واحـد في ا
ضـيــفــهـا مــلــعب الــديـوانــيــة ضـمن
مـــنــــافـــســـات اجلـــولـــة اخلـــامـــســـة
ــمــتــاز بــكــرة والــثالثــ لــلــدوري ا
القـدم وقدم الـديوانـيون في الـشوط
االول حملـات فــنــيــة جــيـدة لــتــشــهـد
الــدقـــيــقــة  8تــصـــدي رائع حلــارس
مرمى الـبحـري مدحت عـبد احلـس
لـلـكـرة الـعـرضـيـة الـتي نـفـذهـا العب
الديـوانـية انـور مهـدي وقطع عـليـها
الوصول للمهـاجم احمد عبد الرزاق
.في الوقت ذاته اهـدى حارس مرمى
الـديــوانــيـة لــيث مــعن في الــدقـيــقـة
فــرصـة ذهـبــيـة  لـفـريـق الـبـحـري11
ـهـاجم عـنــدمـا قـام بـاعـثـار مـتـعـمـد 
الــبــحــري عـــادل حــســ الــذي كــان
بـعـيـدا عن اخلـطـورة ,لـيـنجـح عادل
حس في تنفيذها ,وسنحت فرصة
في الدقيقة 17للديوانية عندما سدد
الالعب احــمـــد عــدنــان كـــرة ثــابــتــة
تـصـدى لـهـا حـارس مـرمى الـبـحـري
مـدحت عـبد احلـسـ الـذي اعـترض
في الـدقـيـقة  21الـكـرة الـقـوية الـتي
سـددهـا العب الـديوانـيـة عـلي حـامد
مـن مـسـافـة بــعـيـدة ولـيــحـولـهـا الى
ركنـية .كمـا اضاع مـهاجم الديـوانية

احـمــد عـبـد الـرزاق فـي الـدقـيـقـة 31
فرصة سهـلة على فريـقه وهو بحالة
انـفـراد عـنـدمـا عـلت كـرته الـعـارضـة
لـتـشـهـد الـدقـيـقة  35تـسـجيـل هدف
الـتـعــادل لـلــديـوانــيـة حـمـل امـضـاء
العـبه الـشـاب انـور مـهـدي بـعـد عـدة
مناوالت جميلة لزمالئه الذين قدموا
لوحة رياضية رائـعة. وشهد الشوط
الـثـاني تـراجع مـستـوى الـديـوانـية,
وكاد مهاجم الـبحري احمد داود من

زيادة غلت فريقه من االهداف عندما
لــعب كـرة رأســيـة مــرت كـرتـه بـقـرب
ــرمى الــديــوانــيــة الــقــائم االيــســـر 
واســتــمـر الــضــغـط الـبــصــريّ عــلى
مـرمى الـفـريق الـديـواني ولم يـعـالج
الــــوضـع الـــصــــعـب لــــلــــفــــريق رغم
الــتـغـيـيـرات الـعــديـدة الـتي اجـراهـا
مـدربــهم الـكـابــ رزاق فـرحـان وفي
الدقيقة 87استطاع مـهاجم البحري
الــبــديل عـــلي شــوقي مـن تــســجــيل

هـدف الفـوز لـيضـيف الـبحـري ثالثة
نقاط مهمة لرصيده الذي اصبح 23
ويـتــجـمـد رصـيـد الــفـريق الـديـواني
عــنــد الــنــقــطـة  .  40وبــعــد نــهــايـة
بـاراة قام عـدد من متـفرجـ فريق ا
الــديـوانــيــة بــالــتـهــجم عــلى العــبي
فـريـقـهم مـتـهـم إيـاهم بـالـتـقـصـير
ـتعـمـد والـتواطىء وعـدم ظـهورهم ا
ـسـتــوى الـذي ظـهــروا فـيه خالل بــا
باريات السابقة.  رحلة الفريق في ا

البحري يفسد على الديوانية إحتفاالته بالقاء في الدوري
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ـنـافـسـات الـثـاني  ورفع حـظـوظه  في ا
ــنـتـظـر ان تــتـصـاعـد كــثـيـرا مع مـرور ا
الوقت  الذي يامل الشـمال التعامل معه
طلوبة   من بأهميـة لتحقيق الـنتيجـة ا
خـالل الـتــعــويل عــلى جــهــود الالعــبـ
بـعدمـا ظـهـرت   امـام كربالء لـكن مـهـمة
الـــيــوم اقـــوى وأصــعـب ومــؤثـــرة عــلى
ـتصدر موقف الفـريق في االقتراب من ا
ا عبور الوصيف اذا  ما سقط امام ور
الــقــاسـم في وقت يــســعى مــيــســان الى
كـسر نـتـيجـتي الـتعـادل واخلـروج باول
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واهم مباريات مـجموعة بـغداد ستجري
وقـع الثالث ب فـريقي الـصنـاعة  في ا
بثالث نـقـاط من فوز عـلى  الرمـادي قبل
ان يـانـهـزم من بـرايـتي  االثـنـ ويـكون
إمـام االخـتـبـار احلـقـيـقي إمـام مـتـصـدر
اجملــمــوعــة زاخــو بــست نــقـاط  ويــأمل
ــــضــــيف وصــــاحب األرض الــــعــــودة ا
لـلــمــنـافــســات الــتي حتـمـل مـســؤولــيـة
ضـيــافـتــهـا ومــصـاريـفــهـا بــعـدمــا بـقي
يــعـــاني من الـــبـــقــاء بـــالـــدرجــة األولى
وسط مـنــافـسـات مـنـسـيـة  بـعـدمـا لـعب
مـتاز الـذي يتـحسر مواسم كـثيـرة في ا
تـعثـرة  امام علـيه الـيوم بـعد الـبدايـة ا
ـبـاريـات احملـدود وسـيـكـون امـام عـدد ا
ـا يكون  مفترق أصعب لقاء اليوم  ور
ــهـــمــة الــتي طـــريق اذا  مــا فـــشل في ا
حتــتــاج الى الـــلــعب الـــقــوي وخــطــوط
مــنــتـجــة الن زاخـو الزال يــعــيش مـرارة
الــهــبــوط الـتـي  جـاءت بــســبب أخــطـاء
ـاضي بعـد خصم ثالث ـوسم ا إدارية ا
نــقـاط من رصــيـده  لـيــتـراجع  لــلـدرجـة
االولى  التـي لعب  فـيهـا سـابقـا  ويدرك
الـفـوارق في الـلـعب في الـبـطـولـتـ  ما
دفعه العداد العدة  للمهمة احلالية التي
اسـتــهــلـهــا بــالـفــوز  عــلى فــريق سـوق

مـسـار االمـور الـتي حتـتـاج الى نـتـيـجة
واصلـة السيـر بثقـة كبيـرة نحو اليـوم 
الـلـقـاء الـقـادم عـنـدمـا يـواجه اجلـنـسـية
ـتــصـدر لــكن الــتـحــدي سـيــكـون امــام ا
والــفــوز  الــيــوم يــعــني قــطع اكــثــر من
نصف الطريق ويزيد من حظوظ الفريق
  في  مــواصـلــة مـشــواره امـام حتــقـيق
طموحات جمهوره  منذ اكثر من عقدين
ــمــتــازة ويــبـدو انـه اعـد فـي الـلــعب بــا
ــرة  امــام  حتـــقــيق الــعــدة لـــهــا هـــذه 
ـطلـوبة الـتي تتطـلب بذل  كل النـتائج ا
ـوسم اجلـهـود امـام اهم مـبـاريـاته في ا
الــذي قـد يـرسم الــطـريق نـحــو الـصـداة
والتـأهل  احملفز الـكبـير لالعـبي الفريق
في بــذل ومــضــاعــفــة اجلــهــود من اجل

همة التي يقدرون  قيمتها. حسم ا
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ويلتـقي  رابع اجملموعـة االولى  ميسان
بـنــقــطـتــ  مع  ثــالــثـهــا غــاز الـشــمـال
ضيف هم على ا بثالث نقاط من فوزه ا
كــربالء بـهــدف وكالهـمـا يــطـمع بــنـقـاط
الــــلــــقــــاء  بــــاجتــــاه حتــــســــ االمـــور
نافـسات احلقيقة والدخول في دائرة  ا
واالقـتـراب من حتـقــيق حـلم الـلـعب  في
ـيـسـان  وشـارك ـمــتـازة  حـيث سـبـق  ا
فــيــهــا وصـال وجــال وقــدم الــعــديـد من
ـباريـات ويتـواجـد للـمـرة الرابـعة  في ا
نــفس الــدور امال فـي عــبــوره والــعـودة
لـلـمـمتـاز  في مـشـواراليـبـدو سـهال امام
ظـــروف الـــنــــادي في وقت يــــعـــود غـــاز
الــشــمـال مــرةاخـرى  لــلـدور الــتـاهــيـلي
مـعـتـمـدا عـلى قـدراته وجـهـود الالعـبـ
سـعــيــا لـتــحــقـيـق  الـتــأهل  الــذي طـال
انــتــظــاره  رغم  وسط  اهــتــمـام االدارة
الــتـي عــمـــلت  مـــا بــوســـعــهـــا من اجل
الــوصــول لـلــهــدف الــذي جـاء مـن اجـله
بعدمـا  جترع خسـارة دور  االفتتاح من
الــقــاسـم  وكــله امل في حتــقــيق الــفــوز

ــؤازرة الالعـــبــ ــمـــيـــز  وحــضـــوره ا
الــذين جنـــحـــوا في تــقـــد مــبـــاراتــ
ـوقف حيث  والـتغـريد مهـمتـ  دعـما ا
خارج الـسـرب وسط تطـلعـات  مواصـلة
حتـــقــيـق الــنـــتـــائج الى ابـــعــد نـــقـــطــة
واإلمساك بـفرصة الـتاهل  والعودة الى
ــمــتــاز  بــعــدمــا لــعب لــفــتــرة لم تــكن ا
قـصـيرة صـال وجـال  ويـتذكـر جـمـهوره
ذلـك الــذي يـــامل ان يـــنـــجح في  حـــسم
الـعودة  فـي هذه االيـام بـعـدمـا فشل في
ـــاثل  وكل شيء يـــقف اكـــثـــر من دور 
الى جانب الـفريق اجملتـهد الـذي يسعى
اخلروج بـكل فوائـد اللـقاء  في  احلـفاظ
على الصدارة  والتقدم بثقة كبيرة للقاء
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من جــانـبه يــجـد فـريـق الـقـاسم أهــمـيـة
االنتصار اليوم الذي سيمنحه الصدارة
 التي يامـلهـا عبر  اداء الالعـب  الذين
جنحوا في الفوز االول عـلى غاز لشمال
ـهـمــة الـتي حــقـقت بــهـدفــ  دون رد  ا
انــطالقـة  جــيـدة  لــلـفـريـق الـذي حـصل
عـلى اول ثالث نقـاط شـكـلت دفعـة قـوية
امـام مـنافـسـات الـبـطولـة  قـبل الـتـعادل
مـن دون اهــداف مع مـــيــســان وعـــيــونه
ــتـــصــدرة الــيـــوم عــلـى عــبـــور ا
الــنـتـيــجـة اجلــيـدة اذا مـا
حتــــقــــقـت حــــيـث كــــامل
الـنـقـاط والـصـدارة  كل
هــــذه االمـــور تــــتـــوقف
عــــلـى اداء  الالعــــبــــ
وجهودهم في السيطرة
عـلى مـسـار  الـلـعب في
مهمة التحدي امام قوة
ســامـــراء الــتي ظــهــرت
بشكل  مـؤثر وكـان لها
ما تريـد  قبل ان يبقى
ـالحق الــــــــقـــــــــاسـم ا
الـقــوي من خالل جـهـود
عنـاصره التـي تمني
الـــــــــنـــــــــفـس في
اخلــروج بـاهم
مـــــبـــــاريـــــات
اجملــــمــــوعـــة
الــــــــــــــــــــــتــي
ســــتــــحــــدث
الــــتــــحــــول
الـكـبـيـر في
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تــتــواصل الــيــوم اخلـــمــيس مــبــاريــات
اجلولة الثالثة من الدور التاهيلي لفرق
وسم القادم الدرجة األولى   للمـمتازة ا
بـكـرة الـقـدم عـنـدمـا تـقـام ست مـبـاريات
فـــفـي اجملـــمـــوعــــة االولى الـــتـي تـــقـــام
مـبــاريـاتــهـا في مــديـنــة كــربالء يـلــتـقي
تصدر سامر  6نقاط من فوزين  االول ا
عــلـى كــربالء  بــهــدفــ لــواحــد قــبل ان
يـعـززه بالـثـاني عـلى حـساب اجلـنـسـية
بــهـــدف ويــأمـل ان يــحـــقق الــنـــتــيـــجــة
االيجـابـية الـثالـثة  الـيوم عـندمـا يلـتقي
وصيفه القاسم  4نقاط  في مهمة  قوية
يامل في  جتـاوزها عـبر جـهودعـناصره
ـبــاراتـ الــتي قــدمت مــا عـلــيــهـا فـي ا
الــســابــقــتــ  قــبل الــتــقــدم لــلــصــدارة
والسـعي  للحـفاظ عـليهـا وتعـزيزها من
ـرور بثقة خل اخلروج بكـامل النقاط وا
نحو الدور  ما قبل االخير والفوز اليوم
يــعـــني الــشـيء االهم لـــفــريق ســـامــراء
بــعـدمـا تـلـمـس الـطـريق بـثــقـة وتـخـطى
منـافـسيه عـلى امل ان يـتمـكن من عـبور
الوصيف وهو يعـول على قدرات العب
والــثـقـة الـتـي وضـعـهـا  بــهم في تـقـد
ستوى والـلعب والنتيـجة التي يطمح ا
الـيـهـا الــفـريق  من اجل احلـصـول عـلى
هـمـة التي سـيـزيد من كـامل النـقـاط ا
حــظـــوظه  لــلـــتــوجـه بــقـــوة وثــقــة
ومعـنويات عـاليـة خلوض الـلقاء
ـقبل  14اجلاري الرابع األحـد ا
عندما  يالعب غاز  الشمال لكن
 االول حتقـيق الـفوز فـي اللـقاء
ــذكــور  قـبل الــتــوجه  نــحـو ا
الـلقـاء الـرابع واالقـتراب من
طموحـات حسم اجملـموعة
عــــبـــر دعم جــــمـــهـــوره

تواجد بشكل ا
كــــــبـــــــيــــــر

الـشـيــوخ بـهـدف وعـاد لـيـفـوز بـنـتـيـجـة
كــبـيـرة عــلى  الـرمـادي بــالـتـغــلب عـلـيه
بثالثة  أهداف دون رد  ليقف في مقدمة
فرق اجملموعة والتطـلع للبقاء فيها الى
الدور الـرابع االحـدالقـادم عنـدما يالعب
الــكــوفــة وكل الــدالئـل تـشــيــر الـى قـدرة
زاخــو في  حتــقــيق االنــتــصــار الـثــالث
الذي سـيقـربه  كثـيرا من مـواقع احلسم
والتـأهل   بعـدما ظـهر مـتمـاسكـا وقويا
ــذكــورتــ   ويـدرك ــواجــهــتــ ا فـي ا
العـبو الـفـريق اهـميـة نـتيـجـة الصـنـاعة
الـدافع القـوي لـلمـهمـة الـرابعـة الـسهـلة
نـــوعــا مــا  مـــا يــدفع العـــبي زاخــو الى
ـطلوب في التـعامل مع اللـقاء بـالشكل ا
بـاراة أهـميـة اسـتـثنـائـية وقت تـشـكل ا
لـلــصــنـاعــة الن بــغـيــر احلــسم   يــعـني
نافسات التي تمنح االبتعاد كثيرا عن ا
الــتــاهل لــفـريق واحــد   عن اجملــمــوعـة
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ويـتـواجه ســوق الـشـيـوخ وبـرايـتي في
مهـمة  لـهمـا سوية بـعدمـا جنحـا سوية
ــاضي  حــيث الــسـوق بــالــفـوز الــدور ا
عــلى الـكــوفـة  مــعـوضــا خـســارته امـام
الــصـنــاعـة في وقت تــمـكن  بــرايـتي من
ايـقــاف الــصــنــاعـة فـي  مـبــاراة مــهــمـة
لـيــرفع رصـيــده  الى اربع نــقـاط ويـدرك
الالعـبـ  طـبـيـعة الـلـقـاء وتـأثـيـره على
ـنـحه الـصـدارة ـشـاركـة  والـفـوز قـد  ا
اذا مــا جنح الــصـنــاعــة بـعــرقـلــة زاخـو
واحلـال لـلـسـوق في  اإلبـقاء عـلى أمـاله
اذا مـــــا تــــمـــــكن من عـــــبــــور بـــــرايــــتي
ـــقــدوره حتــقــيـق ذلك بــعــدمــا زادت و
ـهـمة قـدرات الالعـبـ  بـعـد النـتـيـجـة ا
عـــلى الـــكــــوفـــة  وبـــإمـــكـــانه  اخلـــروج
بـــالـــثـــانـــيـــة  مـن خالل أداء الالعـــبـــ
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ويامل  كل من الكوفـة والرمادي حتقيق

ـر لــلـمـادي الــفـوز االول بـعــد الـتـعــثـر ا
ـتـلك نـقـطة من واحلـال لـلـكوفـة  لـكـنه 
تــعـــادله في الـــلــقـــاء األول  من تـــعــادل
بــهـدفـ مع الـكــوفـة  مـا تـظــهـر أهـمـيـة
احلــصـول عـلى كــامل الـنـقــاط والـعـودة
لــلـمــنــافــســات ولــو في وضـع  مــتــأخـر
حــيث األول خــامس اجملـمــوعــة واألخـر
متذيلـها وكالهما في وضع غيـر مستقر
لكن حتقـيق النتـيجة االيـجابيـة سيكون
شـيء مـعــنــوي بــعــد نــكـســتي الــدورين

األول والثاني وتقلصت أمالهما.
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تـالق  الـبـديل عـلي رحـيم وسـجل واحـد
من اجـــمـل أهــداف الـــدوري اذا لم يـــكن
األجـــمـل في الـــوقت الـــقـــاتل د 85عــلى
ـرحلة الغـر اجلوية  ويـثار خلـسارة ا
االولـى الـــتي جـــرت  قـــبل ايـــام بـــهــدف
وسم ليقود الـزوراء  للفـوز الثاني في ا
بـعــد الـكـبـيـر في نــصف نـهـائي الـكـاس
ـسـيـرة اوديـشو فـي نتـائج ويـضع حـد 
ــرحـلـة الـثــانـيـة ويـشــوه سـجـله حتت ا
اظــار جــمــهــوره الــذي خــرج من الــبـاب
الـضــيق مـتـجـرعــا اخلـسـارة  والـذهـاب
للـنوم مـبكـرا في وقت  واصل اجلمـهور
األبــيض احــتـفــاالته  بــعــد الـفــوز الـذي
يــعــادل لــقب الــدوري بــعــدمــا انــتــفض
الــفــريق وكـســر واقع اخــر اربع نــتـائج
متعثرة امام اجلويـة  الكهرباء وميسان
وسم  ويغطي والنجف لـيخلق فرصـة ا
عــلى اخـــر الــنـــتــائج الـــتي  نـــالت مــنه
وأثـــارت  الــقـــلق في نـــفــوس األنـــصــار
الـذين خرجـوا بـفرحـة التـوصف  وفرط
الـشـرطـة  بـاحلـصـول علـى لقـب الدوري
من مديـنة النـجف بفـرصة ذهبـية لـلفوز
وحــسـم الـــلــقـب بــعـــدمـــا كــان األفـــضل
باراة واألحسن واألخطـر  اغلب وقت  ا
الـتي انـتـهت بـالـتـعـادل من دون أهـداف
النتيجة التي اتت عكس رغبة جمهوره.
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ؤسسات الرياضية ومـنذ سقوط النظام السابق بـقيت ا
وحـصول االحـتالل االمريـكي تعـيش بال قوانـ خاصة
ـر قرار ـدني االمـريكـي بول بـر بـعـد اصدار احلـاكم ا
بـحل بعضهـا وجتميـد االخرى مع الغاء بـعض القوان
الـريـاضـيـة وبـسـبب هـذا ضـلت الـريـاضـة تـعـيش حـالـة
فــوضـى عــارمــة حتــكـم بــهــا الــبـــعض وصــدرت لــوائح
وتـوجيـهـات وتـعلـيـمـات نـظمت الـواقع الـريـاضي بـشكل
ـاضيات . وبعد مـؤقت خالل السنوات اخلمـسة عشر ا
جـهود ومحاوالت وقرارات بعض احملاكم العراقية وجد
اجلــمــيع انه البـد مـن قـوانــ جـديــدة بــديـلــة او مـعــدلـة
ــان الـعــراقي النه اجلـهــة الـتــشـريــعـيـة يــصـدرهــا الـبـر
الـوحـيـدة الـتي يـحق لـهـا تـشـريع الـقـوانـ خـاصة وان
اهل الــريـاضــة والــقـابــضـ عــلى قـيــادة مـؤســسـاتــهـا
ـؤسسـات الدولـية ورفـضهـا ( كمـا يدعون ) احـتجـوا با
اي تـدخل حكومي الن مـؤسساتهم غـير حكـومية ويجب
ان تـبتـعد احلكـومة عـن مسـها او مراقـبتـها وبـأي شكل
كــــان ! لــــكن االحــــداث واالتـــصــــاالت وزيــــارات وفـــود
حكـومية للمنظمات الرياضية الدولية كشفت هذه الفرية
ـسـؤول الـكبـيـرة الـتي حـاول الـبـعض تـمريـرهـا عـلى ا
ـؤسـسات وعـمـوم الـريـاضـيـ خـاصـة بـعـد ان اكـدت ا
الــرســـمــيــة عـن عــدم وجــود تـــدخل حــكــومـي في عــمل
ـؤسسـات الـرياضـيـة في اخـتصـاصـاتهـا ولـكن اكدت ا
ـراقـبــة االمـوال الـتي احلــكـومـة رغــبـتـهــا وواجـبـاتـهــا 
تخـصـصهـا الدولـة للـرياضـة ومـؤسسـاتهـا . فهل تـمنع
ال الـعام على من ذلك الـواجب وهل تتـرك التـصرف بـا
الــغــالب ? هـنــا جـاء اجلــواب قــاطـعــا وواضـحــا .. نـعم
ـتــابـعــة مـا تــقــدمه وان هـذا من لــلــحـكــومـة كل احلـق 
ـارسـة احلكـومة لـدورها صـميم واجـبهـا واكـدت على 
ـقـصــرين اي كـانت ــتالعـبــ وا ــحـاســبـة ا الــرقـابي 
سـرحيـة . اذا بعـد ما حصل مـواقعهـم ! وانتهت هـذه ا
ـسار مـاذا عـليـنـا ان نـعـمل : اجلواب هـو ان نـصـحح ا
ــنــاسب واول هـذه ونــصــلح احلـال ونــعــمل الــتـغــيــيـر ا
االشياء هو اهمية اصدار قوان للمؤسسات الرياضية
ــركــزيــة والـلــجــنـة ( االنــديــة الـريــاضــيــة واالحتـادات ا
ـبيـة الوطـنيـة ) النهـا بال قـوان وان اخـر قوانـينـها االو
كــانت هي  16و  18و   20 والـتـي صـدرت في الـعـام
يعني 1988 كحزمة واحدة وعدلت في العام  1986
قـد مـضى عــلى صـدورهـا اكــثـر من ثالثــ عـام وانـهـا
صـدرت اذ بـان مـرحـلـة شـمــولـيـة ذات تـوجـهـات فـرديـة
خلـدمة ( الـقـائـد ونظـامه ) وهـذا يـعـني تـعديـلـهـا حسب
ــا يـتــنـاسـب مع الـواقع الــظــروف او تـشــريع غــيـرهــا 
الـرياضـي اجلديـد وفـلـسـفة نـظـامه الـسـيـاسي . وكانت
هذه الفكرة والتوجهات هي الرأي اجلمعي الذي طالبت
ـي واخملتص به الـكوادر والنخب الريـاضية واالكاد
ـن حــضــروا وتـــواجــدوا في الــورش ورجــال االعالم 
واللـقـاءات والـندوات الـنـقـاشيـة الـتي اقامـتـهـا منـظـمات
ـانـيـة ـدني وجلـنـة الـشــبـاب والـريـاضـة الـبـر اجملـتـمع ا
ـبـيـة ــانـيـ لـدراســة مـشـروع قـانــون االو وبــعض الـبـر
قـترح ) حيث طالبـوا ودعوا الصدار قوان الـوطنية ( ا
ـؤسـسـات الـتي تـعـيش بال قـوانـ والن جـديـدة لـذات ا
ـؤسـسـات يجـب ان يـبدأو مـن االنـدية الـفـائـزين بـهـذه ا
ـــركــزيـــة ثم يـــذهب الـــريـــاضــيـــة اوال الى االحتـــادات ا
بيـة وكذلك طرح الفـائزون للـمكـتب التنـفيذي لـلجنـة االو
االخـوة احلضـور ضـرورة شـمول الـقـوان الـقـادمة من
ــنـــاصب الـــقـــيـــاديـــة لــذات احلـــد من ظـــاهــرة جـــمـع ا
االشـخاص يـعني احـدهم رئيـسا لـنادي ريـاضي ونائـبا
ـكـتب الـتـنـفـيـذي لـرئـيس احتـاد مـركـزي وعـضــوا في ا
ــبــيــة وهــذا مـايــســبب ضــعــفــا في االداء وتــنــمــيـة لالو
السـلـوب الـقـيـادة الـفـرديــة. وكـذلك الـعـمل عـلى حتـديـد
ـؤسسـات الريـاضيـة بدورت الـدورات االنتـخابـية في ا
انـتـخابـيـة ال اكـثر من اجـل ضخ وجوه وطـاقـات جـديدة
وامـكانـيات وعـقليـات متـنورة وشـبابـية كل ذلك من اجل
انهـاء الـتـوجـهـات الـفـرديـة والنـزعـة الـديـكـتـاتـوريـة التي
عـشعشت في السلوك العـراقي لسنوات طويلة واضرت

سيرة الوطنية والرياضية. في ا
احـبـتي ال بـد لـلـقـوانـ الـريـاضـيـة
اجلـــديـــدة مـن تـــاخــــذ دورهـــا في
تـدريـب وتـنــظـيم احلــيـاة اجلــديـدة

والعراق اجلديد .. ولنا عودة. 
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أعــلـــنت إدارة نــادي أمــانـــة بــغــداد عن
درب عصـام حمد جتـديد تعـاقدها مـع ا
لــقــيــادة الــفــريق األول لــكــرة الـقــدم في
قبل. وقال رئيس النادي فالح وسم ا ا
ـسعـودي في بـيان إن الـهـيئـة اإلدارية ا
ـدرب عـصـام حـمـد اتـفـقت عـلى بـقـاء ا
عـلى رأس اجلـهـاز الـفـني لـلفـريق خالل
ـقــبل وهـذه اخلـطــوة سـتـسـهم ـوسم ا ا
باالسـتـقـرار الفـني لـلـفريـق وبدء مـرحـلة
اإلعــداد لـلــمـوسم الــقـادم بــشـكـل جـيـد.
ووقع حـــمــد عـــلى عـــقــد تـــدريب أمـــانــة
بـغداد في الـ 29 من شـهر كـانون األول
ـاضي خلـفـاً للـمدرب أحـمد من الـعام ا
خـــلف. من جـــانب اخـــر أعـــلـــنت جلـــنــة
االنــضــبـاط في االحتــاد الــعـراقي لــكـرة
الـــقــدم امـس األربــعـــاء حـــرمــان العب
ومـــدرب وإداري عــلى خـــلــفـــيــة أحــداث
ــمــتــاز ــاضــيــة في الــدوري ا اجلــولــة ا
ودوري الـدرجـة األولى. وذكـرت الـلـجـنـة
في بــيـــان أن الــلــجــنـــة قــررت حــرمــان
مـــدرب نـــفـط اجلـــنـــوب عــــادل نـــاصـــر
مــبــاراتـ عــلى خــلــفــيــة األحــداث الـتي
رافـــــقـت مـــــبـــــاراتـــــهـم أمـــــام الـــــزوراء.
وأوضـــحت أنــهــا قــررت حــرمــان العب
فـــريق الـــصــنـــاعــة رأفت حـــسن ثالث
مـباريـات بـعد جتـاوزه عـلى إداري فريق
برايـتي وبالعقـوبة نفسـها قررت حرمان

إداري فريق برايتي حسن محمد.
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ـــديـــر الــــفـــني لــــفـــريق كـــرة اكـــد ا
الصـاالت بـنادي نـفط الوسط هـيثم
بـعـيوي ان فـريـقه يـستـهـدف تـكرار
االجنــــازات في بــــطــــولــــة االنــــديـــة
االسـيويـة والـتي ستـقـام في تـايلـند
قـبل. وقال بـعيوي خالل شهـر آب ا
في بيان لكرة الصاالت العراقية إن
الـفـريق سـيـدخـل مـنـافـسـات بـطـولة
أنـديـة آسـيـا لـلـحـفـاظ عـلى الـنتـائج
ــــمــــيـــزة الــــتـي حــــقـــقــــهــــا خالل ا
ـشـاركـات الـسـابـقـة وكـان أبـرزهـا ا
احــــتالله مـــركــــز الـــوصـــافـــة بـــعـــد
خــســارته بــركـالت الــتــرجــيح أمــام
نـــيـــكـــويــــا الـــيـــابـــاني. واوضح أن
اجملـمــوعـة الــثـانــيـة لــيـست ســهـلـة
بـــتـــواجـــد أنـــديـــة تـــاي ســـون نـــام
الفـيتـنامي والـريان الـقطـري وفريق
AGMK األوزبــكي وهــذه األنــديــة
مــتـطـورة فـالـنـادي الـفـيـتـنـامي هـو
اضـية وصيـف آسيـا في النـسخـة ا
ونـادي الـريــان فـريق جـمـيع العـبـيه
أجــانـب والــفـــريق األوزبـــكي حـــقق
تطـورًا ملحـوظًا في اآلونـة األخيرة.
وبـ أن قـوة اجملـمـوعـة لن تـضعف
ــة نـــفط الــوسـط كــونه من مـن عــز
األنـديـة التي تـمـلك سـطوة آسـيـوية

وسـبـق وأن حـقق الــفـريق إجنـازات
ستوى يزة على ا محلية ونتائج 
الـقـاري. ولــفت بـعـيـوي الى ان نـفط
الوسط سيدخل البطـولة بهذا الثقل
للدفـاع عن ثقل الفـريق وسمعته في
الــقــارة وفـريــقــنــا يــضم نــخـبــة من

الالعــبـ األكـفـاء. وأوقــعت الـقـرعـة
ــثل الـعــراق الـوحـيــد فـريق نـفط
الــوسط في اجملـمـوعـة الــثـالـثـة إلى
جـانب انـدية يـرام الـقـيرغـيـزسـتاني
ونـــاغـــويــــا الـــيـــابــــاني وفـــامـــوس

االندونيسي. 
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