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ـشـاركـة الـتي قد في مـهـمـة الـدفاع عن  ا
تـــأتي مـــرة اخــــرى في ظل الـــدعم الـــذي
وفـــرتــــــــــه اإلدارة عـــنـــدمـــا خــصـــصت
ـبـالـغ الـكـبــيـرة من اجل حتــقـيق هـدف ا
ــــشــــــــــــاركــــة والــــعـــودة الــــتـي طـــال ا

انتظارها.
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6 مــبــاريــات تــقــام الــيــوم هي مـن تــقـرر
وحتــسم تــاهل فــريــقــ عــنــدمــا يــلــعب
ســـامــراء ومــيـــســان والــقـــاسم وكــربالء
واجلـــنــيـــة والـــغـــاز  وزاخـــو وبــرايـــتي
والـــرمــادي وســوق الــشــيــوخ والــكــوفــة
والـصـنـاعة وكـانت  عـمـوم حملافـظـات قد
شــــهـدت تصـفـيـات على مـسـتوى فـرقـها
ومن تقـدم انتـقل لـتصــــــفيات
ـناطق قـبــــل الـدخول ا
في الـــــدور الـتـاهـيلي
وفـــــــــــي وقــــــــــــــــــت
ـــكن ان طـــــــويل 
يـخــتـزل في نـظـــام
اخـــــر يـــــعــــــــــكس
الـــــفـــــوائـــــد عـــــلى
الــفـــرق والـبــطـولـة
وإخــــــراجـــــهــــــا من

جوها اخلانق.

ـمتـاز لـعـدة مـواسم كسب اجلـمـيـلـة في ا
فـيـهـا الـشـهــرة وسط   تـسـلـيط األضـواء
ــني ــوسم احلــالي و قــبل ان يــنـزوي ا
الـنــفس  مع جــمـــــــــهــوره في  اإلجــهـاز
عــــــــلـى اإلخـــــــوة األعــــــــــــــــــداء فـي اهم

مبارياته.
 WŽUMB « o¹d

وسيكـون  الصنـاعة  امام حتديـات مهمة
وصــــــــــــعــبـة وفي  وضع  مــخــتـلف عن
بقـية الفـرق بعدمـا خصص النـادي مبالغ
كــبـيــرة لـضـيــافـة الــفـرق من اجـل عـيـون
الـعـودة لـلـمـمــتـاز الـفـريق الـذي قـدم فـيه
مــجــمـوعــة كــبـيــرة من الالعــبــ قـبل ان
يـــعــجـــز مــنـــذ ثالثــة مـــواسم من جتــاوز
الـدور الــتـاهـيـلي  والزال يـقف  امـام
اصـعب مــبـاراة  تــتـطـلـب الـلـعب
بـــحــذر شـــديـــد  حــيث قـــلــوب
الالعـب في الـسـاحة وأنـظار
ـــــبـــــاراة زاخـــــو اإلداريـــــ 
وبــــرايــــتي  ويــــتـــــطــــلب من
الصـناعة الـفوز بـفارق ثالثة
أهداف عـلى الكوفـة  او أكثر
ــبــاراة لــتــجــنـب نــتــيـــجــة ا
األخرى  لكن ما يـريده العبو
الـصـنـاعـة حتـقـيق الـنـتـيـجـة
طلوبة  وبفارق من األهداف ا

ـنـحه فيـهـا  احلسم امـام خـطوة  الـكل 
فـي ظل الـــتـــفــــوق الـــكـــبــــيـــر ســـواء مع
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وســتـــكــون اجملـــمــوعــة الـــثــانـــيــة الــتي
يضـيفـها نـادي الصنـاعة عـلى موعد  مع
مباريات  مصـيرية في ظل  موقف الفرق
الـثالثـة   بـعد تـسـاوي زاخـو والصـنـاعة
جموع النقاط 9 امام أفضلية األهداف
وسيـقـابل بـرايـتي في مـهـمـة غـيـر سـهله
الــتي قـد تــصــطـدم بــطـمــوحـات الــطـرف
ــوقع الـثـالث  8 نـقـاط ويـامل االخـرفي ا
بــالــفــوز  وتـعــادل وخــســارة الـصــنــاعـة
ليـسبق االثنـ في احلصول عـلى تذكرة
الـــصـــعـــود واســـتــقـالل احـــدى عـــربــات
ـمـتـاز فـي أجـواء فـرض زاخـو الـقـطــار ا
نــفــسـه بــعــد الــفــوز في ثالث مــبــاريــات
وخسـارة امـام الصـناعـة وفي وضع فني
ـكـانه الذي جـيـد وإمـام حلـظات الـعـودة 
ــوسم األخــيــر بـســبب أخــطـاء خــسـره ا
اداريــة وفـنـيــة عـنـدمــا تـعـرض لــعـفـويـة
االحتــاد الــدولي بـخــصم ثالث نــقـاط من
رصـيـده لـبـقي الـديـوانيـة بـدال مـنه لـكـنه
يـامـل ان يـتـمـكن من حـسم االمـور الـيـوم
والعودة باحلى خبر جلمهوره   بانتظار
احلدث الكبير  بعدما عاش اجواء اللعب

جـمـاهـيـرهـا الــتي تـتـابـعـهـا ايـنـمـا حتل
وبإعداد كبيرة كما  شاهدنا فرق القاسم
وســامــراء  والـرمــادي وكــربـالء  وسـوق
الـــشـــيــوخ قـــبل ان يـــســـيــطـــر  الـــتــاهل
متاز عل تفكير اإلدارات واالنتقال  الى ا
 الــتـي اكــثـــر مــا تـــواجه احـــتــجـــاجــات
جــمــاهــيــرهـا حــيث احملــافــظــات واالمـر
يــخـتـلـف  مع فـرق الــعـاصـمــة واغـلــبـهـا
التمتلك قواعد جماهيرية  كما هو احلال
 مع الــصــنـاعــة واجلــنـســيــة  ونـأمل في
يــدرس االحتـــاد األمــور عن كـــثب   امــام

الوضع القائم.
ÂuO «  U¹—U³

ــبــاريـات الــيــوم االربــعــاء فـفي وعــودة 
ـتـصـدر فريق ـتـلك ا اجملـمـوعـة االولى 
الـقاسم حـظـوظا كـبيـرة في حـسم بطـاقة
الـتــاهل  واالنـتـقــال لـلــدرجـة االول الـتي
يــبــحث عـنــهــا من مـوسم 2000 عـنــدمـا
صعد من مـنطقـة  الفرات األوسط  ولعب
نطقة وانتدب الدور التمهيدي مع فرق ا
عــدد من العــبي الـفــرق الـتـي خـرجت من
ــنـاطق لــكـنه لم يــقـدر عـلى تـصــفـيـات  ا
مواصلـة مشواره  امـام  فرصة كانت في
ــتــنــاول بــوقـــتــهــا قــبل ان   تــســتــمــر ا
ــتـــعــاقــبــة عــلـى دعم الــفــريق اإلدارات ا
والــلـــعب بـــالــدرجـــة  االولى ووصل الى
ـذكــور اكــثـر مـن مـرة كــمــا لـعب الــدور ا
بــبـــطــولـــة ألــكـــاس األخــيـــرة وسط دعم
جمـهـور كـبـيـر مـؤكـد سـيـحـضر  دون ان
لـعب حيث يـتأخـر مه احد بـسبب قـرب ا
كــربـالء  والن  الـــفـــريق ســـيـــكـــون امــام
مـــفـــتــرق طـــريـق  وامــام حتـــقـــيق حـــلم
ـمـتاز وهـواقرب جـمـهوره في الـلـعب  با
فــــرق اجملـــمـــوعــــتـــ في قــــطع تـــذكـــرة
مـتاز الـصـعود بـاحدى عـربـات القـطـار ا
وأتخيل  ونفـسي كيف سيحـتفل جمهور
الـــقـــاسـم  اذا مـــا جنح الـــيـــوم في اخـــر
مـــبــاريــاته احلـــاســمــة مع كـــربالء الــتي
ســيــلــعـبــهــا في كل االحــتــمــاالت وحـتى
ـتـلك فـارق ستـة اهداف اخلـسارة  النه 
عن الــوصـيف  ســامـراء 7 نــقـاط بــعـدمـا
جنح في الفوز في  3 مباريات والتعادل
في واحـــدة ويــقف امــام خــطــوة مــهــمــة
وحــاســـمــة  والن كـــربالء فـــقــد االمل في
نـافسات 3 نقـاط وخيب امال جـمهوره ا
وادارته الـتي حتمـلت تنـظيم الـتصـفيات
الـتي خرج مـنهـا من اجلولـت االولـيت
في وقت يـظـهر الـقـاسم بـأفضل جـاهـزية
وكشف عن نفسه بقوة من البداية وجنح
في  الـتفـوق  من حيـث القـوة الهـجومـية
7 االفـضـل بـ فــرق اجملــمـوعــة واحلـال
لـلدفـاع الـذي تلـقى هدفـا  واحـدا ويظـهر
ــهـمـة وحتـقـيق مـرشـحــا قـويـا  النـهـاء ا
ـا اكثر رغبـة جمهـوره بعد  19سنة ور
شكلت حتديا امام اإلدارة واألنصار ومن
تـعـاقب عــلى تـمـثـيل الــفـريق الـذي يـقف
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سـيـكون فـريـقـان  على مـوعـد مع الـتاريخ
بـالــصـعــود والـلــعب ضـمن فــرق الـدرجـة
قبل  عندما متازة بكرة القدم للموسم ا ا
تـــقـــام ست مـــبـــاريـــات ضـــمـن  اجلـــولــة
األخيرة من الـدور التاهيـلي لفرق الدرجة
االولى   وسط صراع النفس االخير  امام
عـدد مـن الـفرق الـتـي تمـكـنـت من  الـتـقدم
عـبـر جنـاحـهــا في  مـبـاريـاتـهـا الـسـابـقـة
الـتي شـهـدت إقامـة أربع جـوالت  وتـعول
ــنـافــسـات ــتـواجــد في دائـرة ا الــفـرق  ا
احلــقــيــقــيــة الـتـي يــســدل الـســتــار عــلى

التصفيات.
W uD³ « nK  

ذكـور  إطالقا كن غـلق ملف الـدور ا وال
بعدما شهد سلوكا غير مقبول وتصرفات
بـعـيـدة عن الـسـلـوك الـريـاضي والن الـكل
يـرفض اخلـسارة والن الـكل جـاء ليـصـعد
ـمتـاز  وفي تـصريـحات لـلـعب بالـدوري ا
ــــدربـــ غـــيــــر مـــقــــبـــولــــة  ســـواء من ا
واإلداريـــ والـالعــبـــ وحـــتـى انـــصــار
الفـرق التي مـنهـا تواجدت بـإعداد كـبيرة
والــكل راح يـتــهم احلــكـام في ســيـنــاريـو
ــذكـور في كل يـتــكـرر مع إحــداث الـدور ا
مــــــوسـم    ومـــــا شــــــهـــــده مـن  احـــــداث
مــرفـوضـة  يـتـوجب عـلى االحتـاد  اجـراء
مراجعة شاملة  مع أصحاب االختصاص
واإلعالم وكل مـن لــهـم شــان ومـــواجـــهــة
األمـــور بــــشـــكل عــــمـــلي  والــــعـــودة الى
ـــواسم األخـــيـــرة من اجل تـــصـــفـــيـــات ا
الــوصــول الى صــيـغــة تــنــظـيــمه تــخـرج
الـــبـــطــــولـــة الـى شـــكل اخــــر   في وضع
إجـراءات عمـليـة ومـهنـية النـقاذ الـبطـولة
ـتـأخرة مـن سيـاقـات العـمل ألـتـقلـيـدية  ا
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مـا جـرى  وسيـجـري  اذا مـا بـقي الوضع
عــلى حـاله يـعــود  إلهـمـال دوري الـدرجـة
ــشـاركــة  لألنــديـة االولى   وفـتـح بـاب  ا
ـشــاركـة الى عــنـدمــا وصل عـدد الــفــرق ا
اكـثر من 60 فـريـقا ومـنـها   تـنـسحب في
تـــصــفـــيــات احملـــافــظـــات الــتي شـــهــدت
مــبــاريـــاتــهـــا   إعــمــال شـــغب  وإحــداث
وغـيــرهــا الن  الـلــعب في الــدرجـة األولى
ـا تــتـعـرض له من المـعـنـى له بـنـظــرهم  
تنظـيم  مرتبك    بـسبب الفوارق الـكبيرة
بــ الــفــرق مـن حــيث الــقــدرات الــفــنــيـة
ـمـتاز واإلداريـة  و انـعـكـاس الـلـعب في ا
في وقت ســابق وكـــيف تــســلط األضــواء
ـــوسم واحــــد  عـــاشت به ولـــو الـــلـــعـب 
وضعـا  مـخـتـلفـا اليـتـمكـن مقـارنـته  عـند
اللـعب بالدرجـة االولى  وتطلـعات  بعض
متازة شاركة با الفرق في حتقيق حلم  ا
ــشـاركــة  الــذي سـيــكـون  وتــذوق طـعم ا
احــلى من الــشــهـد خــصــوصـا عــنــد فـرق
احملــافــظــات الــتي تــشــتــرك حتت ضــغط
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ـنتخب الوطني االسـبق ومحلل قنوات بـ سبورت القطريـة عدنان حمد مـقترحاً لتـطوير كرة القدم في قدم مدرب ا
العراق.

وقال حمـد عبر مـواقع التواصل االجـتماعي مـبروك لنادي الـشرطة الـفوز ببـطولة الـدوري بطولـة مستـحقة الدوري
الـعـراقي االطول في الـعـالم يحـتاج الى اعـادة تـنظـيم وبـرمجـة وتقـلـيص عدد االنـدية الى 16 نـاديا لـيعـطي الفـائدة

طلوبة لتطوير كرة القدم في العراق. الفنية ا
مـتاز لـكرة القـدم للـموسم احلالي 2018/2019 وذلك قـبل جولت وتوج فـريق الشرطـة بلـقب الدوري الـعراقي ا
رحلة يناء ضـمن اجلولة السابعـة عشرة من ا سابقة ورغم خـسارته خارج أرضه بهدف نظـيف أمام ا من نهايـة ا

باراة التي أقيمت على ملعب الفيحاء. الثانية في ا
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اعــــلن رئـــــيس االحتــــاد الـــــعــــراقي
لــــلـــســــكـــواش عــــلي جــــهـــاد امس
الثالثاء ان عدة مشاركات خارجية
نتخـبات العراقية تنتظر مـشاركة ا
لـلــفـئـات الـعــمـريـة اخملـتــلـفـة. وقـال
ـشاركات جـهاد لـدينا الـعديـد من ا
اخلارجـيـة مـنهـا الـبـطـولة الـعـربـية
حتت 13 و17 سـنـة في الـسـعـوديـة
ــشــاركـــة في بــطـــولــة الـــقــاهــرة وا
الــدولــيــة وغــرب اســيــا في ايــران

ـــشـــاركـــة فـي بـــطـــولــة فـــضال عن ا
لــــلـــمـــتــــقـــدمـــ فـي الـــكـــويـــــــــــت
وبــطـــولــة األردن جلـــمــيـع الــفـــئــات
الـــــعـــــمـــــريـــــة. وتـــــابـع ان االحتــــاد
نـــاقـــــــش مــنـــهــاجه الـــســنــوي مع
جلـنـة اخلـبـراء مــشـيـرا الى الـعـمل
عــلى فــتح حـســاب مــالي خـاص في
ـــــصــــــارف االهـــــلـــــيـــــة و احـــــد ا
تـخـصــيص مـيـزانــيـة االحتـاد وهي
يـزانيـة السـابقـة البـالغة 171 ذات ا

مليون دينار.
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ـهـنـة مـنـذ بــزوغ فـجـر الــصـحـافـة قــبل قـرونٍ عـدة اقــتـرن ازدهـار هــذه ا
ـتاحـة وقـدرة الـنـاس عـلى الـتعـبـيـر وابـداء الرأي دون سـاحـة احلـريـة ا
خـوف او وجل لـذا نـرى صـاحـبـة اجلاللــة تـنـكـفئ وتـتـراجع كـلـمـا ضـاق
تحضـرة تقودها فضاء احلريـة وقيد القـلم بسالسل االستـعباد فاألمـة ا
األفكار النيـرة حيث تتوهج الـكلمات لتـضيء دروب احلا بوطن أجمل

ال مكان فيه للجهل والتخلف والفساد.
ولكن أية حرية نعني? وعن أي مهنة نتكلم? هل هي ثقافة السباب وادبيات
الشتائم? ام تـراها لغة االتهـامات اجملانيـة وخطاب احلقـد والكراهية? هل
هي حريـة ام حتـرر? ام هـو انعـتـاق من االخالق وسـقـوط في زمن شحت
تشبث به بصفاته اإلنسـانية فائز برحمة ربه! اما الصحافة ناعة.. ا فيه ا
فغـدت بـابا بـائـسا مـشـرعا عـلى الـدوام يـتهـافت عـليه االمـيـون والدخالء
ن يتصـور أن الكـتابـة فن يسيـر يسـتطـيع كل من هب ودب أن يجـيدها

ما دام يحفظ رسوم احلروف االبجدية.
العـراق يـشهـد الـيوم حتـوالت خـطـيرة عـلى صـعيـد الـصحـافـة الريـاضـية
فبعد ان كانت ذات هـيبة وقوة وباسـا شديدا افرغت تمـاما من محتواها
ـضام بل أصـبحت مـرادفة للـبؤس واالبـتذال وامست وباتت منـزوعة ا
بعض الـعناوين الـصحـفيـة حاليـا اسمـا مسـتعارا لـلرغـيف فيـبدو أحدهم

قسوم. مثل احلاكي يدور كلما قبض ا
وإذا أردنا األمور ان تسـتقيم يفـترض ان نغادر تـصنيف الصـحفي وفق
عـيار اجلـديد خبـراتهم او درجـة عطـائهم او كـفـاءتهم ونـزاهتـهم ويكـون ا
بـالــصــفـة ذاتــهـا.. أي صــحـفـي او غـيــر صـحــفي.. فــلـيس كـل من يـرغب
باالنـتـشـار او يعـبـر عن عـقده الـنـفسـيـة في مـواقع التـواصل االجـتـماعي

قدسة. هنة ا ينتمي الى هذه ا
ان الـصـحـفي اجلـيـد هـو من يـكـتب نـصـا جـيـدا فال الـصـراخ ومـهـاجـمة
االخرين او السخرية منهم او الصاق بعض الصفات الذميمة او االلفاظ
فارقة قدم نـاجحا.. ا اجلارحة تعني ان هـذا البرنامج متـميز وان ذاك ا
ـعـظـم الـبـرامج الـريـاضـيـة في ان هـذه الـنـبـرة الـنـشــاز أصـبـحت مالزمـة 
الـقــنـوات الــفـضــائـيــة فـقــد حتـولت االســتـوديــوهـات الـى مـنــابـر لــلـقـذف
والـتـشـهيـر واالثـارة واالبـتـزاز ومـنـصـات يـسـتـغـلـهـا هـذا الـطرف او ذاك
لتصفيـة احلسابات امـا الغريب فمن يعـد نفسه إعالميـا كبيرا لن جند له

يوما مقاال في صحيفة او حتى خاطرة مقروءة.
ا الطويلـة في قياسات االعـمدة الصحـفية سقـناها بعد ان قدمـة ر هذه ا
شـهد اإلعالمي وسـقطت الـنخبـة في الوسط اختـلط احلابل بـالنابـل في ا
الـريـاضي واإلعالمي عـلى حـد سـواء او اسـقـطت بـأسـلـحـة فـتـاكـة تـثـقب
ـشـاهـد او الـقــار دون مـراعـاة لـلـتـجـربـة الـطـويـلـة االذن وتـفـقـأ عـ ا
ـعرفي او حـتى احتـراما لـلعمـر.. مثـلما ـتراكـمة والـرصيد ا واخلبرات ا

يؤمرنا الدين والتربية واألعراف االجتماعية.
هـدي والدكـتـور هادي عـبد قامـتـان سامـقتـان مـثل الدكـتـور باسل عـبـد ا
ــشـانق الـله هـل يـعــني اخـتالفــنــا مـعــهـمــا في الـرؤى ان نــنـصـب لـهم ا

ونعدمهما رمزيا على الورق وعبر االثير? 
أي مـنطـق هذا وايـة صـحـافـة? هل هـذه هي ثـقـافـة االخـتالف ام شـعارات
قـراطية الـزائفة الـتي ال نفـقه منهـا سوى احلق في االغـتيال احلرية والـد

عنوي دون حسيب او رقيب?  ا
هدي بكل ماله وما عليه سوف يذكر التاريخ انه مر في هذا باسل عبد ا
الزمن الرديء مرور الكبار اما هادي عبد الله اديب الصحافة الرياضية
شرق.. فقـد عاصرته منذ ربع قرن.. مجـبول على اخلير دائما ووجهها ا
ال يـسيء الــظن ابـدا وإذا واجــهه أحـدهم بــخـصــومه فـانه يــبـحث له عن

عذر او يدعو له.
ا في البعد إن واقع احلال لم يعد اآلن في مدار اخلالف واالخـتالف وا
ـعــادلـة كــلـهــا فـبــعـد أن تالشى األخالقي احملـذوف مـن ا
اخلجل وحتول الهمس إلى صخب وصوت جهوري
نـظومة اجلديدة بانتظار فجر بات علينا أن نقبل با
ـسفوح هـنة ا اخر تـتنـفس فيه الـصحـافة شـرف ا
بـسـكـاكـ دعـاة احلــريـة.. فـإلى ذلك احلـ سـوف

نبقى ننتظر وراء قضبان الصبر.
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كشف مدرب النـفط العراقي باسم قـاسم أنه تلقى عددا
من الـعـروض احملـلـيــة والـعـربـيـة يـعــد أقـربـهـا من أحـد
األندية الكبيرة في لبنان مفضال عدم الكشف عن اسم

النادي.
وقـــال قــاسـم في تـــصــريـح صــحـــفي الـــعـــروض الــتي
وصلـتني جـميـعها مـحط احتـرام لكن الـعقـد األقرب هو

قدم من أحد األندية الكبيرة في لبنان. ا
وتـابـع قـاسـم   الـتــفــاوض بــشــكل مــبــاشـر مـع رئـيس

النـادي وبشكـل شخصي  االتـفاق عـلى تفاصـيل العـقد لكن
ـسـاعــد مـبــيـنـا  أن ـالـيــة لـلــجـهــاز الـفـنـي ا هــنـاك خالف عــلى الـقــيـمــة ا
فـاوضات جاريـة مع النـادي للوصـول إلى صيـغة ترضي الـطرف وفي ا

حال  االتفاق سيتم توقيع العقد بشكل رسمي في أقرب وقت.
ـوسم احلـالي واوضـح قـاسم  بـأن عـقــده مع الـنـفط يــنـتـهي مع خــتـام ا
ـكن اإلفـصـاح عن تـفـاصـيل وبـالـتـالي أنـتـظـر نـهـاية الـدوري وحـيـنـهـا 

العرض اللبناني.
يـشـار إلى أن بـاسم قاسـم درب أنديـة الـزوراء والـقـوة اجلويـة والـشـرطة
ـهــمـة لــلـمـدرب ــنـتــخب الـوطــني قـبـل أن يـتــرك ا والــنـفط ودهــوك وقـاد ا

السلوفيني كاتانيتش وسبق أن توج باللقب في  3مناسبات. 
ومن جانـبه تعاقـد نادي الدحيـل القطري مـع العراقي مـهند علـي  وذلك ليعزز

دة 5 سنوات. قبل و وسم ا صفوف فريق الكرة بالنادي اعتبارا من ا
ووقع الالعب الـعراقي عـلى عقـد انضمـامه رسمـيا وكـان ميـمي قد وصل إلى
الدوحـــــــــة قبل ساعـات حيث تمم إجراءات التـعاقد رســـميـا وبعد التوقيع
عســـــــــكر هاجم الشاب إلى البرتغال لالنضمام لزمالئه اجلدد في ا طار ا

التحضيري الذي يخوضه الفريق حاليا في مدينة بورتيماو.
واهب العراقية التي لفتت األنظار إليها بقوة من خالل ويعد مهند علي أحد ا
ــنـتــخب الــعــراقي رغم صــغــر سـنه الــتــألق الـواضـح مع نــاديه الـشــرطــة وا

(19عاما).
وشـارك مـيمي مع مـنـــــــــــتـخب بالده في الـنسـخـة األخـــــــــــيرة من بـطـولة
ـنتـخب القـطـري وجنح في إحراز هـدف كـأس أ آسيـا التـي توج بـلقـبهـا ا

في هذه البــــــــطولة.
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طالب وزير الشـباب والريـاضة احمد
ريــــاض االحتــــادات الـــــريــــاضــــيــــة

بكشف أسمـاء الرواد غير احلـقيقي
قـبل بـدء الـلـجـنـة الـتـحـقـيـقـيـة بـعـمـلـيـة

التحقيق.

وقـــال ريـــاض خالل مــــؤتـــمـــر جلـــنـــة
اخلــبـراء بــشــــــــــــان قــرار الــلــجــنـة
ــيـــــــــــيــة الـدولــيــة في تــصـريح االو
صـحـفي  فـوجـئت بـاعـداد الـرواد في
االحتادات الرياضــــــــــــيـة مبينا انه
في حال وجـود مزورين سيـسهم ذلك
بــــــســــــــــــــــــلب امـــــــوال الــــــــــــرواد

. احلقيقي
واوضح ان الـــوزارة ارســــلت كــــتـــبـــاً
دولــــيــــة لالســـــتــــفــــســــار عن الــــرواد
العـراقيـ مبـيـناً انه  مـستـعـد لتـغيـير
اي شـخص بـالـلـجــنـة اخلـمـاسـيـة في
حـال حــاول اســتــغالل مــكــانــة المـور

شخصية.
بـية الـدوليـة قد يذكـر ان اللـجنـة االو
مــنـــحت الــصـالحــيـــة كــامـــلــة لــوزارة
الـشـبـاب والـريــاضـة بـاالشـراف عـلى

تمويل االحتادات الرياضية.

ومن جـــانــبه عـــلن االحتـــاد الـــعــراقي
لــــكــــرة الــــقــــدم عن طــــلب مــــنــــتــــخب
اوزباكستـان مواجهـة اسود الرافدين

قبل. خالل شهر ايلول ا
وقـــال الــنـــاطـق بـــاسم احتـــاد الـــكــرة
حــــســـ اخلــــرســــاني فـي تـــصــــريح
صحـفي  ان احتـاد الكـرة تـلقى طـلـبا
ـنتخب ـواجهة ا من نظيـره االوزبكي 

. الوطني ودياً
وأوضح ان االحتــاد االوزبــكي طــالب
بـإقــامــة مــبـاراتــ وديــتــ في شــهـر

قبل . أيلول ا
مــــــــــشــيـرا الـى ان االحتــاد ســيـرد
عـلى نـظـيره االوزبـكـي خالل الـيـوم

. قبل ا
يـذكــر ان الــعــــــــــــراق ســيـلــعب في
بــطــولــة غـرب اســيــا خـالل شــهـر اب

قبل. ا
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