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بــطـــولـــة غـــرب آســـيـــا هي احملـــطــة
األخـــيــرة لـــلــمـــدرب لــلــوقـــوف عــلى
الـقـائـمـة الــنـهـائـيـة لـلـمـنـتـخب الـتي
سيـدخل بـها تـصفـيـات كأس الـعالم
وبـالـتــالي سـتـكـون فـرصــة لـلـجـمـيع

إلثبات الذات.
نتـخب العراقي اجملموعة ويترأس ا
االولـى لــبــطــولــة غـــرب اســيــا الــتي
سـتقـام مـبـارياتـهـا في مـلـعب كربالء
الدولي الى جـانب منـتخـبات سـوريا
ولبنان وفلسـط واليمن وحتتضن
اربيل لقاءات اجملموعـة الثانية التي
تضم منـتخبـات السعـودية والكويت

والبحرين واالردن. 
نتخب وكانت اخر مبـاراة خاضهـا ا
الـــعـــراقي أمـــام تـــونس وخـــســـرهــا

بهدف دون رد.
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وأسفرت القرعة عن وقـوع منتخبات
الــصــ وســوريــا والــفــلــبــ وجـزر
مالديف وغـوام في اجملموعة االولى
فـيـمـا تـالــفت اجملـمـوعـة الـثـانـيـة من
أســتـرالــيـا األردن الـصــ تـايــبـيه
الكـويت ونيـبال واجملـموعـة الثـالثة:
إيران العراق الـبحرين هونغ كونغ
وكــمــبــوديــا واجملــمــوعــة الــرابــعــة:
الـسـعـودية أوزبـكـسـتـان فـلـسـط

الـــيــمن وســـنــغــافـــورة واجملــمــوعــة
اخلــامــســـة: قــطـــر عــمــان الـــهــنــد
أفغـانسـتـان وبنـغالديش واجملمـوعة
الـسـادسـة: الـيـابـان قـيـرغـيـزسـتـان
ـار ومـنـغـولـيـا طـاجـيـكـسـتـان مـيـا
واجملـــمــوعــة الــســـابــعــة: اإلمــارات
فيتنام تايالند ماليزيا وأندونيسيا
واجملــــمـــوعــــة الـــثــــامــــنـــة: كــــوريـــا
اجلنـوبـية لـبـنان كـوريا الـشـمالـية

تركمانستان وسيريالنكا.
وشــمــلت الــقــرعــة 40 مــنــتــخــبـا 
تـقـســيـمـهـا إلى ثـمــاني مـجـمـوعـات
شـــمــلـت كل واحــدة 5 مـــنــتـــخـــبــات
اسـتنـادا إلى أحـدث تـصـنـيف صادر
عـن االحتـــاد الــــدولي لـــكــــرة الـــقـــدم
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دير الفني السود الرافدين واختار ا
سـريـتشـكـو كـاتـانيـتش الـسـلـوفـيني
تـشـكـيـلـة اولـيـة لـلـمـنتـخـب العـراقي
مــكـونــة من 44  العــبــا قـبـل خـوض
غـمـار بـطــولـة غـرب اسـيـا الـتـاسـعـة
للمنتخبات الـوطنية التي ستقام في
دة من الثاني ولغاية العراق خالل ا
ــقـبـل وضـمت الـ 14من شــهــر اب ا
الــتــشــكـيــلــة كال من مــحــمـد حــمــيـد
وجالل حـسن ومـحـمـد صـالح وعـلي
كاظم وعـلي عـدنان وفـرانس بـطرس
وضــرغـــام اســمــاعـــيل وجنم شــوان
واحــمـــد ابــراهــيم وريــبــ ســوالقــا
وسعد ناطق ورعـد فنر ومـنعم جابر
وعدي شهاب ومـصطفى ناظم وعلي
فائز وعالء مهاوي ومـصطفى محمد
وسامح سعـيد وصفـاء هادي وبشار
رسن واســامــة رشــيــد وكــرار نــبــيل
ومـــحـــمـــد قــاسـم وابــراهـــيم بـــايش
ومــــهــــدي كـــامـل ووســـام ســــعـــدون
واحـمد فـاضل وريـوان امـ واحـمد
يـاسـ ومـازن فـيـاض وهـمـام طارق
واحـمـد جالل ومـحـمـد خـضـر ونـياز
مـــحــمــد وحــســـ عــلي وامـــــــــجــد
عطوان وجس حكمت ومحمد داود
ن ومــهــنــد عـــلي وعالء عــبــاس وا
حسـ ومـهنـد عـبد الـرحـيم ومروان

. حس
ـــديـــر اإلداري لــلـــمـــنـــتــخب وقـــال ا
درب العـراقي بـاسل كـوركـيس ان ا
الـسـلـوفيـني كـاتـانـيـتش يـعـول على
مـبـاريات غـرب آسـيـا لـتكـون مـحـطة
إعداد مهمـة للفـريق قبل الشروع في
تــصـفــيـات كــأس الــعـالم 2022 وأن
مـباريـات غـرب آسـيا سـتـكـون خارج
أيـــام االحتــاد الـــدولي لــكـــرة الــقــدم
(الـفيـفـا) وبالـتـالي قـد اليلـتـحق عدد
من الالعــبــ احملــتـرفــ بــالــفـريق
وستـكون الـفـرصة األخـيرة لـعدد من
الالعب احمللي والشباب الذين قد
تتم دعوتهم للـبطولة. وأشار إلى أن

ـنـامـة فيـنـا سـيـضـيف الـعراق في ا
منـتخب هـونك كونك في الـعاشر من
شهر تشرين االول 2019 وسيواجه
كـــمــبــوديــا خــارج ارضـه مــنــتــصف
نـتخب تشـرين االول وسيـسـتقـبل ا
االيراني في الـ 14من شـهـر تـشـرين
ــنـتــخب الــبـحــريـني في الــثـاني وا
الـ 19مـن شـــهـــر تـــشـــرين الـــثـــاني
ـتـبـقـية وسـتـقـام الـلـقـاءات الـثالث ا
خالل 2020 حــيث يـحل مــنـتــخـبــنـا
ضيفا على هونك كونك في الـ 31من
ـقـبل ويـضـيف مـنـتـخب شـهـر اذار ا
كمبوديا في الرابع من شهر حزيران
ــقــبل وســيــجــمع الــلــقــاء االخــيـر ا
الـــعـــراق مع ايـــران في طـــهـــران في

التاسع من شهر حزيران 2020.

لـكـأس العـالم 2022 في قـطـر وكأس
. آسيا 2023 في الص

ــســابـقــات في وقــال رئــيس جلــنــة ا
احتاد الـكرة فالـح موسى إن االحتاد
الـعـراقي أشـعـر نـظـيـره اآلسـيوي أن
مـلـعب الـبــصـرة الـدولي سـيـحـتـضن
ـنتخب الوطـني التي تقام مباريات ا
عـــــلى أرضه وأن االحتـــــاد اخــــتــــار
ــلــعب مــلــعـب الــبــصــــــــــرة كــونه ا
األكبر في العراق وبإمكانه احتضان
ـهـمة بـــــــــــاريـات الرســــــــــمـية ا ا
ـالعب بــــــعــــــد رفـع احلــــــظـــــــر عن ا

العراقية.
وســيــبــدأ مــنــتــخــبــنــا مــشــواره في
نتخب الـبحريني التصفـيات بلقـاء ا
ـقـبل في اخلـامس من شـهـر ايـلـول ا
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اوقـعت قـرعة الـتـصـفيـات اآلسـيـوية
ـؤهـلـة لـنـهـائـيـات كـأس ـشـتـركـة ا ا
الــعــالم 2022 وكــأس آســـيــا 2023
الـتي اقـيـمت امس االربـعـاء في مـقر
االحتـــاد اآلســــيـــوي لــــكـــرة الــــقـــدم
ــبـور ـالــيـزيــة كـواال بــالـعــاصـمــة ا
مــنـــتــخــبــنــا الــوطــني الــعــراقي في
اجملـــمـــوعـــة الـــثـــالــــثـــة الى جـــانب
مـنتـخـبـات ايران والـبـحـرين وهونك

كونك وكمبوديا.
ـركزي لـكرة وب االحتـاد العـراقي ا
القـدم أنه ابـلغ نظـيره اآلسـيوي أن
ملعب البـصرة الدولي سعة 65 الف
ــنــتــخب مـــتــفــرج ســيــكـــون أرض ا
الـوطـنـي في الـتـصـفــيـات اآلسـيـويـة
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طالـبت جمـاهير نـادي الطـلبة الـرياضي امس االربـعاء وزيـر التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمـي قصي السـهيل بـاقالـة الهيـئة االداريـة للـنادي. وقال مـصدر إن الـعشرات من
جماهير نادي الطلبة نظموا تظاهرة بالقرب من مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة باالطاحة برئاسة النادي. واوضح أن اجلماهير رفعت الفتة كتبوا عليها:
وزير التعـليم العالي.. احلـليم تكفيه االشـارة في اشارة الى ان ما فعـلته االدارة احلاليـة للنادي ال يشـفع لها البـقاء في منصبـها. وتابع أن اجلمـاهير طردت وسائل االعالم
التي كانت تضـيف وتساند رئيس ادارة نادي الطلبة عالء كاظم واعضاء الهيئة االدارية. جتدر االشارة الى ان نادي الطلبة تراجعت نتائجه بشكل كبير وبات بعيدا جدا عن
ـركز احلادي عشـر في سلم ترتيب الـدوري.من جانب اخر علق نـادي الزوراء الرياضي على احـقية الفـرق التي ستشـارك في دوري أبطال آسيا قدمـة حيث يحتل ا فرق ا
تـحدث الـرسمي بـاسم النـادي عبد الـرحمن رشـيد  إنه حـسب تعـليمـات االحتاد االسـيوي فـإن بطل الدوري سـيشـارك في دوري اجملمـوعات لدوري قبـل. وقال ا ـوسم ا ا
لـحق. واوضح أن هنـاك عـدد من وسائل االعالم الـتي حتـاول خلط االوراق بـنـشر اخـبار تـفـيد بـأن البـطل والـوصيف هـما من ابطـال اسيـا بـينـما يـشـارك بطل الـكأس فـي ا

متاز فيما سيتم حسم بطل الكأس ب الزوراء والكهرباء. يشاركان في دوري أبطال آسيا وهذا االمر غير صحيح اطالقاً. يذكر ان الشرطة توج بلقب الدوري ا
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ـسـتــويـات الـشـخـصـيـة تـقـد ا
وتــسـلــيط األضـواء عـلــيـهم أمال
في االنــــتــــقـــال لــــفــــرق الـــدوري
األخـــرى  بــعـــدمــا قـــدم عــدد من
الالعب مستوى واضح وأشير

لعدد منهم بذلك.
الكهرباء والصناعات

ويــســعى اجملـــتــهــد الـــكــهــربــاء
مــواصــلــة مــسـيــرتـه وصـحــوته
األخــــيــــرة الــــتي عــــادت عــــلــــيه
ــنـافع كـبـيـرة حـيث  الـتـواجـد
ـوقـع الـعـاشـر والـثاني بـ  ا
عـــشـــر قـــبل االنـــتـــقـــال خلــوض
نهائي لقب الكـاس نهاية الشهر
اجلــــاري عــــنـــدمــــا يـــســــتــــقـــبل
الصنـاعات األخر الذي جنح في
الــتــوازن وحتــقـيـق الــبـقــاء اهم
ــشــاركــة والــبــقــاء وأولــويــات ا
موسم ثالث في البطولة احملببة
جلـمـيع الـفـرق احملـلـيـة. وكـل ما
يـريـده الـكهـربـاء وعـباس عـطـية
مواصلة حتقيق النتائج اجليدة
فـي وقت   سـيـعـمـل الـصـنـاعـات
ـــوقع الـــســـابع عـــشـــر مـــا فـي ا
بوسعه للحد من  تقدم الكهرباء
ويــأمل ان يـضـيف نــقـاط الـلـقـاء
والــتــقــدم اكـــثــر من مــوقع امــام
ــواقع حـيث الـتـسـاوي تـداخل ا

يناء 39 نقطة. مع ا
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ويـــــكـــــون الـــــزوراء قـــــد ضـــــمن
ــوقع ــوسـم في ا اخلـــروج من ا
الـثـالث مـتـنـازال عن الـلـقب الذي
ذهب لـــلـــشــرطـــة ويــســـعى  الى
حتقيق الـنتيجـة الثالثـة  تواليا
ـهم عـلى بـعـد الـفـوز الـكــبـيـر وا

الـغـر اجلويـة بـهدف والـتـغلب
عـــلى فــريق احلـــســ  بـــأربــعــة
أهـــداف لـــواحـــد وإنـــهــاء أمـــاله
بــالـبــقــاء ويــريـد ان يــكــون عـلى
ـوعد عـندمـا يـحل ضيـفا ثـقيال ا
عـلى الــديـوانــيـة رابع عــشـر 41
والـعـمل عـلى حتـقــيق الـنـتـيـجـة
الـثـالـثـة االهم  حلـكـيم شـاكر في
لـقـاء كـان فـيه الـديـوانـيـة بوضع
ــر غـــيــر الــذي عـــلــيه الـــيــوم و
بــأفــضل أحــواله بــعـد ســلــســلـة
نــتـائج مــهـمــة نـســجت بـجــهـود
الالعــبــ ورزاق فــرحــان  الــذي
يــكـــون قــد جنح في اول مـــهــمــة
تـدريـبـيــة مع فـريق بــقي يـعـاني

لفترة طويلة.
الوسط واربيل

 ويــســـعى الــوسط الـــتــاسع 46
الى حتقيق الـفوز ولو بوقت

مـــتـــأخــــر عـــلى اربـــيل 47
الــــثـــامن وكـــســـر عـــقـــدة
الـــــنــــتـــــائج  اخملـــــيــــبــــة
األخــيــرة عــنــدمــا يــكـون
امــــام فـــرصــــة الــــتــــقـــدم
لــــلـــمـــوقـع الـــســـابع  الن
الـفـوز سـيمـنـحه مـبـاشرة
مـــــوقع اربـــــيـل واألخـــــيــــر
ـوقع األمانـة بعدما يطمع 
تــــقـــدم خـــمـــســــة مـــواقع في

اضية. اجلولة ا
الطلبة واجلوية

واليخلوا لقاء  الطالب واجلوية
مـن  الــفـوائــد رغـم حـسـم االمـور
وخــــروج الــــشــــرطــــة بــــالــــلــــقب
واجلوية وصيفا لكن هنالك راي
لــلـــطالب في  حتــقـــيق نــتــيــجــة
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أعـلن نـادي أوربـرو الـسـويـدي وصـول
ــــنـــتـــخـب الـــوطـــنـي الـــعـــراقي العب ا
السابق ياسر قاسم إلى مقر تدريباته
تمـهيـداً لضمه في االنـتقـاالت الصيـفية

اجلارية. 
وكــــان قـــــاسـم يـــــلـــــعب فـي صـــــفــــوف
نورثـامتـون االنكـليـزي منذ 2017 لكن
الك الـالعب أصــــــبح خـــــارج خـــــطـط ا
الــتـدريــبي لــلـفــريق االنـكــلـيــزي. وذكـر
النـادي السويدي عـبر موقـعه الرسمي
أن يـــاســـر قـــاسـم وصل إلى أوريـــبـــرو
لـلــخـضـوع الخــتـبـارات الــفـريق حـيث
يـلــعب قـاسم مـنـذ عـام 2017 مع نادي

سبـوق الذي شهدته مـباريات الدور الـتاهيلي االنـفالت الرياضي غيـر ا
لـبـطولـة دوري انـديـة الـعراق لـفـرق الـدرجـة االولى لـكرة الـقـدم لـلـموسم
الـتي جتـري منـافـساتـهـا في مـدينـتي بـغداد الـرياضي 2018-2019 

ابتعاد كبير عن الروح الرياضية السمحة ..  وكربالء
نـعم مــظـاهـر الــعـنـف الـلـفــطي ومـحــاولـة االعــتـداء عــلى طـواقم حتــكـيم
لم تكن سمة كل درب واالداري  تبـادلة ب ا واالتهامات ا ـباريات  ا
ولـكن مــا هـو شــبه مـؤكــد ان مـعــظم االداريـ مـبــاريـات اجملـمــوعـتــ 
نظم لـلمنـافسات وشـككوا في نـزاهة النـادي ا انـتقدوا قـرارات احلكام 
نافسة .. كل الفرق سـبق على مكان ا بـطريقة او بأخرى رغم االتفاق ا
دخـلت مباريات الدور التاهيلي لبـطولة دوري اندية العراق لفرق الدرجة
وهذا تـطلع مـشروع ولـكنه مـستـحيل في االولى بـشعـار الفـوز وال غيـره
الـوقت نــفـسـه .. دائـمــاً هـنــالك ثالثــة احـتــمـاالت هـي الـفــوز والـتــعـادل
واخلـسـارة .. كل فـرق االنـديـة الــتي دخـلت مـنـافـسـات مـبـاريـات الـدور
ولكن هـذه احلقيـقة السـاطعة كـالشمس الـتاهيلـي تعي وعلى نحـو مؤكد
عـبـأت وبـشـكل غـيـر مـنـتـظـر ادارات االنـديـة ومـدربي فـرق اجملـمـوعـتـ
باجتاه عدم قبـــول اخلسارة فضال عن التعادل ..  العبيها وانصارها
بـاريات التي لـهذا السـبب كان الـشحن السـلبي في اعلـى درجاته في ا
اضية .. هذه التـربية الرياضيـة غير مهضومة جـرت في االيام القليلـة ا
وجزء عـنـوي مـطلـوب وضـروري جـداً وغـيـر مقـبـولـة تمـامـا .. االعـداد ا
ولكن اي مـنـطق يـقـبل اعداد رئـيس في اعـداد أي فـريق او أي ريـاضي
وبــديــله هـو نــشـر ـؤيــدين لــقـبــول خـيــار واحــد هـو الــفـوز الـالعـبــ وا
كن وبث اكبر قدر  ومحاولة االعتداء على احلكام لعب الـفوضى في ا
درب عـظم االداري وا تـواضعة  من الـبغضاء .. الـسيرة الريـاضية ا
هـي التي خـلـقت مـنـاخـاً ريـاضـيـاً غـير  في مـجـمـوعـتي بـغداد وكـربالء
الذي لم يتـحـمـله بـالدرجـة االولى االحتـاد الـعراقـي لكـرة الـقـدم مـألـوف
من زاويا غياب نافـسات الدور الـتاهيـلي عتـاد  يـقدم الدعم الـتنظيـمي ا
ــبــاريـــات واحلــمـــايــة غــيـــر الــكـــافــيــة مــعـــظم اعــضـــاء االحتــاد عـن ا
وفـسح اجملـال للـمدربـ واالداري ـلعب وقرب اجلـمهـور من ا لـلحـكـام

بالتجاوز على احلكام واالحتاد في وسائل االعالم .. 
هـنـا نـسجـل عالمـة استـفـهـام كـبـرى وهي كـيف سـمح ويـسـمح االحتاد
الــعــراقـي لــكــرة الــقــدم لــنــفــسه بــان تــصل االمــور الى هــذا احلــد من
واسـتـنــاداً الى جتـاربه الــنـاجـحـة وهــو يـعـرف عـلـى نـحـو يــقـ الـسـوء
ان مـبـاريـات الـدور الـتـاهـيلـي لـبـطـولـة دوري انـدية والـفـاشـلـة الـسـابـقـة
مـن جهة تـنظيـمها حتـتاج الى عـناية كـبيرة الـعراق لفـرق الدرجة االولى

وتسيير مبارياتها. 
سـيئ تـستقيم الـعقوبات الـتي صدرت من قبل جلـنة االنضـباط بحق ا
ويــــجب ان ال يـــــعــــفي االحتــــاد مع حــــجـم االســــاءة
من مسؤولية االنفالت العراقي لكرة القدم نفسه
الــريــاضي الــذي شــهــدته عــدد من مــبــاريـات
ويـعـلن وعلى رؤوس االشـهاد الـدور التـاهـيلي
انه أخـطـأ وإنه سـيـدفع ثمـن هذا اخلـطـأ وفـقاً

للقانون الذي ينظم عمله.
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سـيـكون فـريق الـسـماوة 32 في
وقع الثـامن عشـر امام  فرصة ا
ذهبية لضمان البقاء معوال على
عـنـاصـره في  بـذل مـا بـوسـعـهم
امــام 90 د لـــلــخـــروج بـــنــقـــطــة
تـكـون كــافـيـة لـلـبــقـاء في مـكـانه
للـمـوسم القـادم وكله امل في ان
يستـفيد من ظـروف اللعب حيث
عــــامـــــلي األرض واجلـــــمــــهــــور
لتخطي  جيرانه  النج اليوم في
وسم  وسط اهم مـبـارياته فـي ا
احلـافـز  الـكـبـيـر  الـذي سـيـلـعب
متـسلحـا بجـهود العبـيه وخبرة
ـدرب سـمـيـر كـاظم الـذي يـدرك ا
ــهــمــة  وفي تــوجــيه طــبــيــعــة ا
الالعــبــ الـلــعب بــحــذر شــديـد
وتـركــيـز وقــوة وانـدفــاع حلـسم
األمور من اليوم والذهاب القامة
االحــتـفـاالت امـام فـرصـة الـبـقـاء
ـنـتـظـرة بـشـغف  لـلـعب مـوسم ا
اخـــر بـــغض الـــنـــظـــر عـن الــذي
حـــصـل في ســـابق مـــواجـــهـــات
االرض  والـــــتــــــأخــــــر فـــــيــــــهـــــا
ووضـــعــــهــــا خـــلـف  ظـــهــــورهم
والـوقوف مع فـريـقهم الـذي مهم
ان يــصــحى فـي اخــطــر  أوقــات
ـشـاركـة  بـالــفـوز عـلى االمـانـة ا
والـــــــتــــــعـــــــادل مـع اجلـــــــنــــــوب
ـني الـنفس في والـصـناعـات و
اخلــروج بـاي الـنـتـيـجـتـ الـتي
وسم  في ستكون كافية النقاذ ا
مـهـمــة مـصـيـريــة  والـعـمل عـلى
حسم  البقاء  مـا  يجعل الفريق
ــنـافــسـات االسـتــمـرار في اهم ا
احملـلـيـة  بـعد الـعـودة لـهـا بشق

األنفس  بعد فترة صعبة طويلة
قضـاها في الـدرجة االولى  امام
وضع اخــــتــــلف كــــثــــيـــرا بــــعـــد
االنتقال للممتاز والسعي للبقاء
وعــدم الـتــفـريط بــالــقـاء عــنـوان
لـــقــاء الـــيـــوم الـــذي يـــريـــد اهل
الـنجف تـأجـيلـهـا من خالل قطع
الــطـريق والـلـعب بـشـعـار الـفـوز
ـــوقع. امـــام مـــهـــمـــة حتـــســ ا
وسينتظـر البحري على احر من
اجلمر نتيجة السماوة والنجف
واذا مــا جنح الــســمـاوة يــعــني
ذهـاب الـبـحـري  لـلـدرجـة األولى
عــنــدمـــا يــلـــتــقي احلـــدود عــنــد
الـســاعـة الــســابـعــة والـرابع أي
بـعد نـهـاية الـلـقاء االول بـنصف
ساعـة وكل ما يـامله الـبحري ان
يـتــعـثــر الـســمـاوة ويـتــولى هـو

مهمة البصرة.
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ــوقع وســيــخــوض الــنــفط في ا
الــرابع57 مـــبــاراة ســـهـــلــة  كل
ـؤشـرات تمـنـحه الـفوز عـنـدما ا
يضيف فريق احلس الذي كان
قـد هـبط لـلـدرجـة األولى اجلـولة
ـاضـيـة وسـيـكـون الـنـفط  إمام ا
ــكـــانه الــرابع فـــرصــة الــعـــودة 
الـذي احــتـله نـفط مـيـسـان أمس
االول عـــنـــدمـــا قــــهـــر اجلـــنـــوب
بـأربـعة أهـداف لـهدفـ مـا يدفع
الــنــفط  لــلـــعب من اجل  الــفــوز
ولذلك سـيلـعب النفط بـالتـشكيل
الذي يؤمن له النتيجة االهم في
وسم الن اخلروج  رابـعا ليس ا
بالـشيء الـسهل وكل مـا سيـقوم
بـه  العـبـو الــفـريق  الــهـابط هـو

ايوب
اوديشو
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كـثيرا مـا راعني اسـتخـدامنـا لنـعوت وصفـات نصـبغـها عـلى اشخاص
ـا ارجح هـذا الـسـلوك الى ـتـلكـون ادنى مـقـومـات استـحـقـاقـها ور ال
ـتــحـدثـيــ الـذين يــعج بـهم االعالم ــفـرطـة لــبـعض االخــوة ا الـطـيــبـة ا
وضوعية وتضليياللراى العام الـرياضي وقد تقودنا هذه الطيبة لعـدم ا
ؤسـساتي من غـير قـصد كـما اتـمنى وقـد جند عـذرا لتـسخيـراالعالم ا
ؤسـسة وتـواجهـاتـها بـغض النـظر عن مـصداقـيتـها او في دعم افـراد ا
تـاثيرها السلـبي على الوضع العام بحـكم التبعية ولـكني الاتفهم سلوك
فـرطة الذين يـنتفـضونحـ ننتـقد قادة بـعض االخوة اصحـاب الطيـبة ا
ـتـنـفـذيـ في وزارة الشـبـاب. فـلـيس من الـلـيـاقة ان الـلـجنـة او بـعض ا
ننـتقد الـسيد رئيس الـلجنة ونـائبه النهم العبـي سابقـي قدموا الـكثير
لـريـاضـة كـرة الـقـدم وقـامـات ريـاضـيـة يــجب تـعـظـيـمـهـا ونـحن النـنـكـر
تـاريـخهم الـريـاضي ولـكـننـا يـجب ان نـذكـر ايضـا مـا قـدمه الـوطن لهم
قابل من حب وتقـدير جماهـيره فلوال الـعراق ماكان لـهم تاريخ يذكر بـا
اوحـتى تعلموا كيف تركل الكرة فال مزايدة على ذالك فليس بالضرورة
ان يـكون تاريخـهم الرياضي شـفيعا لـفشلـهم في ادارة رياضة االجناز
سـاءلة واحملاسبة  فال يـختلف اثنان الـعالي او يعطيـهم احلصانة من ا
عـلى ان الـريـاضـة تـلـتـقط انـفـاسـهـا في ظل قـيـادة فـاشـلـة مصـرة عـلى
االسـتــمـرار فــيـهــا الربــعـة ســنـوات اخــرى جــحـاف وال يــخـجــلـون. ان
الـتـعاطف مع الـفـاشـلـون واالنتـهـازيـون سذاجـة واالجـدر بـكم ان تردوا
جميل الرياضة العراقية عليكم التي شرفتكم بقيادتها باالعتذار وتقد

استقالتكم وحفظ ما تبقى من ماء وجوهكم. 
امـا اذا انـتـقدنـا الـوزارة وجلـنـتـهـا اخلـمـاسـيـة الـتي يـحـكـمـهـا تـصـفـية
احلـسابات الشخصية فنكون قد شرخنا التالحم الوطني وكسرنا هيبة
الـدولة وسـوفـنـا مسـاعي احلـكـومـة في انقـاذ الـريـاضة. اليـسـتـطيع اي
الي لف الـرياضة ا شـخص ان ينكر عـلى احلكومـة حقها في ادارتـها 
ـا ولكن ولـكن هل الـغـاية فـعال الـنـهـوض بـواقع الريـاضـة من جـديـد ر
ا تخير الرياضي ب افضلية ليس بلجنة غير مهنية .ان احلكومة كا
االسـهال او االمـساك وبـهذا جتـعل الريـاضيـ يترحـمون عـلى الوضع

السابق.
لـقد عاصرت تـغييـر العديد مـن وزراء الشباب ولـكني لم اشهـد تغيراي
تنفذين والداعمينللسياسة العدائية جتاه رياضة االجناز في مـناصب ا
الــعـــالي مــنــذ 2004 ولالن والــذين  اخـــتــيــارهم لـــقــيــادة الـــلــجــنــة
اذا اخلـماسية. الرياضة تعج بالكـثير من اخلبراء واخمللصي والاعلم 
ـنــاحـرات واخـتالق نـتـمــسك دائـمـا بــذات الـوجـوه الــتي تـقـتــات عـلى ا

اخلالفات وتذكيتها.
ـفاصل وان كـان حال احلـكـومة هـكـذا فكـيف سـنـنجـز قـانونـا رصـينـا 
قترح رغم بـية ا ـسودة قانون الـلجنة االو الـرياضة العراقـية ولقرائتي 
تواضـعة انصح ان يعـاد صياغـته من قبل خبراء ومـختصون خـبرتي ا
بـصـيـاغـة الــقـوانـيـ الفـتـقــاره وجتـاهـله لـلـمـواد
ـيـثاق ـوجـودة اصال في ا اخملـتـلف عـلـيـهـا وا
ـبي . لـتــتـكـاتف كل اجلـهـود اخلـيـرة في االو

سبيل رياضة تليق بتاريخ العراق اجمليد.

"الــفــيــفــا" سـوف تــتــنــافس بــنــظـام
الدوري اجملزأ من مرحلت وستقام
ـدة من مـنـافـسـات هذا الـدور خالل ا
الـ 5 من ايـــلــول 2019 وحــتى الـ 9
من حـزيران 2020. ويـتأهـل صاحب
ركز األول في كل مجـموعة وأفضل ا
ــركـز  4مــنـتــخـبــات حــاصـلــة عـلى ا
الـــثـــاني (اجملـــمـــوع 12 فـــريق) إلى
نـهـائـيـات كـأس آسـيا 2023 والدور
الــثـالث مـن تـصــفـيــات كـأس الــعـالم
2022 في قــطــر. وفي حــالــة تــصــدر
مـنتـخب قـطـر جملمـوعـته فـإن أفضل
ركز خمسة منتخـبات حاصلة على ا
الثـاني حتـصل على بـطـاقات الـتأهل
إلى الدور الـثالث من تـصفـيات كأس
ــنـتـخـبـات ـقـابل فـإن ا الـعـالـم. في ا
الـ 24الـتـاليـة تـتـنـتقل لـلـنـافـسة إلى
ـرحـلـة التـالـيـة من تـصـفـيـات كأس ا
تبقية قاعد ا آسيا للمنافسة عـلى ا
في نـهـائــيـات كـأس آسـيـا 2023 في

. الص
ـــنــــتـــخـــبـــات عـــلى وجـــاء تـــوزيع ا
سـتويات اخلـمسة بـاالعتـماد على ا
التصنيف الدولي الصادر بتاريخ الـ
ــاضي كــالــتــالي:  14من حــزيـــران ا
ـــســتـــوى األول: إيـــران الــيـــابــان ا
كـوريـا اجلـنـوبـيـة أسـتـرالـيـا قـطـر
. اإلمـــارات الـــســـعــوديـــة والـــصــ
ـــــســـــتـــــوى الـــــثـــــانـي: الـــــعــــراق ا
أوزبـكـسـتان سـوريـا عـمـان لـبـنان
قــرغـــيــزســـتــان فـــيــتـــنــام واألردن.
ـسـتـوى الـثـالث: فـلـسـطـ الـهـند ا
الــبـحـرين تــايالنـد طــاجـيـكــسـتـان
كــوريـا الـشــمـالـيــة الـصـ تــايـبـيه

 . والفلب
ــســتــوى الــرابـع: تــركــمــانــســتـان ا
ـــار هــــونغ كــــونغ الــــيـــمن مـــيــــا
الديـف الكويت أفغـانسـتان جـزر ا
ـــســـتـــوى اخلـــامس: ومـــالــيـــزيـــا. ا
إنــدونــيـســيـا ســنــغـافــورة نـيــبـال
كمبوديا بنغالديش منغوليا غوام

وسريالنكا.
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مـــعـــنـــويـــة عـــلى األقل  تـــطـــيب
خـواطر ونـفـوس األنصـار الذين
تـعـذبـوا كـثـيـرا واالنـتـصـار على

اجلــــويــــة
سـيك

ون له طــــــعـم خــــــاص لــــــكـن هل
ـقـدور الـفـريق حتـقـيق نـتـيـجة
ـــوسم الـــتـي  يـــبـــحث عـــنـــهـــا ا
اجلــــويـــة حملــــو اثــــار خــــســـارة
النفــط وقبلها من الزوراء وتاثر
 الـالعـــبــ وجـــمـــهـــور الــفـــريق

بهما.
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وسيـدخل الشـرطة  مع جـمهوره
الـكـبـير مـلـعـب الـشعـب لـلـوقوف
على ناصية اجملد للتتويج بلقب
ــوسم واخلــامس في  مـســيـرة ا
الــفــريق عــنــدمــا يــواجـه الــكـرخ
والـــعـــمـل مـــا بـــوسع الالعـــبـــ
لـــتــــحــــقــــيق الــــفـــوز 27 واخـــر
ـــبــاريـــات ســتـــجــري بــ ا
يناء السادس ا
عــــــــشــــــــر 39
واألمــــــانــــــة
الـسابع بـ

.48

نـورثـهـامبـتـون تـاون في دوري الـدرجة
الـثــانـيــة في إنـكــلـتــرا وهـو العب خط
ـنـتـخب ـيـزة مع ا وسـط لـديه نـتـائج 

العراقي الوطني. 
ــبـاراة وأوضح أن أوربــرو يــســتــعــد 
نــــهــــايـــة األســــبــــوع عـــلـى أرض ضـــد
فـالـكــنـبـيــرجس في االسـبـوع الـ 16من
الـدوري الــسـويـدي وســيـتــدرب يـاسـر
ـبــاراة بــأيـام قــاسم مع الــفـريـق قـبـل ا

قليلة. 
ـركـز الـ 12 في سـلم ويـحــتل اروبـرو ا
ـــمــتــاز تــرتــيـب الــدوري الــســـويــدي ا
بـرصــيـد 14 نــقــطـة حــصــدهـا من 15

مباراة.
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أصـدرت جلـنـة االنضـبـاط فـي االحتـاد العـراقـي لـكرة
الــقـدم قــرارين انــضــبـاطــيــ عــلى خــلـفــيــة أحـداث

متاز لكرة القدم.  مباريات الدوري العراقي ا
نعهم يناء  وقررت اللجنة مـعاقبة جماهيـر نادي ا
ـبـارات عـلى خـلفـية من حضـور مـباريـات السـفـانة 
الـهتـافات ضـد احلكم واثق مـحمـد في مبـاراة الفريق

مع الشرطة. 
بـاإلضــافـة إلى ذلك قــررت الـلـجــنـة اسـتــدعـاء العـبي
الـطلـبة كل من نـبيل صـباح ومـصطـفى جودة وأمـجد
كـلف بـعـد الـشــــــــــكـوى من قـبل رئـيس الـنـادي عالء

كاظم واالتهام بقضية "التآمر" على الفريق.

احملترف
العراقي في
انكلترا ياسر
قاسم يتوجه
الى السويد 

امريكا


