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ـهـاجم تـعـاقــدت الـهـيــئـة اإلداريـة لــنـادي الـشــرطـة الـعـراقـي مع ا
الـكـونـغـولي جـونـيـور مـابـوكـو قـادمـا من الـدوري الـرومـاني.ويـعـد
ـالي ديـارا. جـونـيـور ثــاني احملـتـرفـ في قــائـمـة الـشـرطــة بـعـد ا
ويـسعـى الشـرطـة لالحـتـفـاظ بـلـقب الـدوري الـعـراقي رغم الـبـداية
ـتــعـثــرة في كـأس مــحـمــد الـســادس لألنـديــة الـعــربـيــة األبـطـال ا
وخـسارتـه أمـام الكـويـت الكـويـتي 1-3 ويسـتـعـد الـشـرطـة الفـتـتاح
ـالقـاة احلــدود عـلى مــلـعب ــمـتــاز حـيـث سـيــسـتــهـله  الـدوري ا

الشعب الدولي.
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اصـــــــدرت ادارة نـــــــادي الـــــــنـــــــفط
الرياضي بياناً حول قضية الالعب
الــدولي مــازن فـيــاض.وقـالت ادارة
النادي في "اصرار غريب من ادارة
ضي بـعيداً في نادي الشـرطة في ا
قضية الالعب مـازن فياض ضاربة

عــــــــرض احلـــــــــائط كـل االعــــــــراف
ــواثــيق الـتي تــربط االنــديـة مع وا
بــعــضــهـــا وأيــضــاً من خالل عــدم
ــوقع احــتـــرامــهــا لــعــقـــد الالعب ا
ـصـدق في احتـاد الـكـرة والـذي وا
يــفـــتـــرض ان يـــكـــون الـــفـــصل في
الـقــضـيــة ويـنــهي اجلـدل من خالل

االلـتــزام به".وتــابع الـبــيـان "تــصـر
ادارة الـشــرطــة وبــطـرق ال تــنم عن
روح ريـاضيـة بـدفع الالعب لـلتـمرد
على فـريقه ومحـاولة االلتـفاف على
ــوقع بـــيــنه وبـــ فــريق الـــعــقـــد ا
الــنــفط".ودعــا نــادي الــنـفـط احتـاد
الــكــرة الى اتـــخــاذ "مــوقف مــهــني

يكـون رادعاً لكل من يـنتهك شـرعية
ـوقـعـة في احتـاد الـكـرة" الـعـقـود ا
مــنـوهــا الى ان "عـقــد الالعب مـازن
فــيــاض مـوقع ومــصــدق في احتـاد
ـدة مـوسـمـ وبـالـتالي اي الـكـرة 
كالم خالف ذلـك يـــعــــتـــبــــر خـــرقـــا
وجتــــاوزا لـــعـــقـــود االحتـــاد الـــتي

ســتـفــقـد شــرعـيــتـهــا وتـكــون غـيـر
ملزمـة وتتيح ألي العـب ان يتمادى
عــلى فــريــقه في اي وقت ومن دون
اســـبـــاب او اعـــذار".يــشـــار الى ان
نــــادي الـــشــــرطــــة اعــــلـن في وقت
ســابق تـــعــاقــده مع جــنــاح نــادي
ـنتـخب الـوطني الـعراقي الـنفط وا

لكرة القدم مازن فياض.  
ومن جانب اخر أكد نادي مايو في
بـيـان رسمـي  أستـلم مـوقع الـكأس
نـسـخـة مـنه  مــوافـقـته عـلى إعـارة
العبه الدولي مفيد جمال إلى نادي
دة مـوسم واحد. القـاسم العـراقي 
وقـالت مــصــادر مـطــلــعـة في إدارة

ـوافــقـة عـلى اإلعـارة  مــايـو أن ا
ـتـواجـد مع إرسـالـهـا إلى الالعب ا
ــنــتــخب الــيــمـــني في مــعــســكــر ا

خارجي في سلطنة عمان. 
ووفـــقــا لــلـــتــطـــورات األخــيــرة في
ــفــاوضــات بـــ الالعب ونــاديي ا
الـقـاسم ومـايو سـيـعـزز "  جـمال "
الـظهيـر األيسـر للـمنـتخب الـيمني
ونـادي  22مــايــو صـفــوف فــريــقه
ـــقــبل في ــوسم ا اجلــديــد خـالل ا
وسم واحد  هذا وكان عقد إعارة 
قـد دار جـدل كــبـيـر حــول احـتـراف
الـــــدولي الـــــيـــــمـــــني فـي الــــدوري
الـعــراقي بـعــد أن أعـلن نــادي نـفط
ميسان في وقت سـابق عن التعاقد
نـتخب معه إلى جـانب زميـله في ا
اليمـني " ناصر محـمدوه " غير ان
إجـراءات الـتـعـاقـد مـعه  لم تـكـتـمل
بـسـبب تأخـر إدارة نـاديه مـايو في
ـوافــقـة عـلى انـتــقـاله ولـتــتـغـيـر ا
وجـــهـــة انــتـــقـــاله بـــعــدهـــا وفـــقــا
لـــلــتــفــاصــيـل اجلــديــدة إلى نــادي

القاسم بدال من نفط ميسان.

العب النفط مازن
فياض يتعرض
إلى ضغوط

عديدة من فرق
أخرى
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واجهة األولى أمام البحرين ÕuLÞ∫ يطمح منتخب أسود الرافدين إلى الفوز في ا

الـــــعــــــالم 2022وا اســـــيـــــا 2023
ـدرب ــقــبــلـتــ   والــتــعــويل عــلى ا ا
هـمة غاية كاتانـيتش الذي يـعرف ان ا
في الـصـعـوبـة  في اسـكـات مـنـتـقـديه
والثبات انه يستحق  تولي  مهمة
دير الـفني  للمـنتخب    بعد ا
خــســارة لـقـب غـرب اســيـا
وبــــســــبـب  االداء الــــعـــام
للمـنتخب الغـير مقنع في
مــبـاريــاته في الــبــطــولـة
ـذكــورة ووسط ظـروف ا
اعـداد مـرتـبكـة  ومـعـقدة
بـدءا  من جـمع الالعـب
وعمـلية الـسفـر التي كان
ــــنـــــتــــخب ان   يــــنــــقـل ا
بـطـائـرة خـاصـة  لـكن هـذا
ــــــنـع في ان يــــــظــــــهــــــر ال
ـردود  اجلـيد ـنـتخـب ويقـدم ا ا
والــنـتـيـجـة  مع انـنـا نـعـرف ان
االمور  غـيـر سهـله  امام
هـــدف   الــــلـــعب
في قطر. 
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 الــيـوم اخلــمـيس اخلـامـس من ايـلـول
اجلاري  موعد بـداية مشوار منـتخبنا

الوطـني لكـرة القدم
في التـصفـيات
ــــــزدوجــــــة ا
ـــونــــديـــال
كــــــــــــــــاس
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اكـدت ادارة نــادي الـطـلــبـة  وبـشـكـل فـعـلي في ارض
الـــواقع   ان احلـــصـــول عــلـى االمـــوال من اجلـــهــات
ولها ماديا ن  احلـكومية بدون ان تدفع فلساً واحدا 
ــكن ان يـبــني ريــاضــة مــحـتــرمــة من خالل هــبـوط ال
شكلـة ليست لديـنا جهات فـريقها الى درجـة ادنى   ا
رقـابيـة تـمتـلك السـلـطة وتـسـتطـيع ان تـضع يدهـا على
ـنـاسـبـة بـطـريـقـة عـلـمـيـة اجلـرح ثم تـضع له احلـلـول ا
مـدروسة   كل مافي االمر ان الـلجان التي يـقال عنها
تـمـتـلك اخلــبـرة لـيـست اكـثـر من جلــان هـامـشـيـة غـيـر
قـادرة ان تــفـرض وجـودهــا عـلى اي مــفـصل ريـاضي
رور االيام عبارة عن حبر على ورق  وهي اصـبحت 
 من يـديـر شؤون ريـاضـتنـا من االعـلى الى االسفل او
الـعكس  هل هي وزارة الـشبـاب والرياضـة او اللـجنة
ـبية الـوطنيـة العراقيـة   نسمع عـن وجود مشاكل االو
كـبيرة وتقاطعات واختالفـات ب اجلهت والدليل على
وجـــودهـــا ان كل مـــفــــصل ريـــاضـي يـــتـــصـــرف وفق
مـصلحته   الغريب في االمـر ان االحتادات الرياضية
اخـذت بـاالنــشـطـار وهـنــاك اكـثـر من احتـاد لــلـعـبـة او
ريـاضـة واحدة  االول يـدعي الـشـرعيـة والـثـاني كذلك
مع ان االحتـادين يـجـريـان االنـتـخـابـات بعـلم مـن ليس
ــبـــاركــة لـــديه الـــعــلـم او الــعـــكس ويــحـــصالن عـــلى ا
ــفــروض من ـــبــيـــة  ا والـــتــصـــديق من الــلـــجــنــة االو
احلـكومة ان تفكر بشكل جدي في موضوع االستثمار
بـالـنــسـبـة لالنــديـة الن  الـذي يـحــصل االن عـبـارة عن
تـلقيهـا االموال سنـويا واالدارات تتصـرف بها بـطريقة
وكـأنـها مـال خـاص في الـوقت الـذي التسـتـطـيع به اية
وزارة او مـؤسسـة حكـوميـة ان تطـرح سؤاال واحدا او
اسـتفسارا بخصـوص اين تصرف هذه االموال وكيف
يـتـم الـتــعــامل بــهــا ومـاهي الــضــرورات الــتي تــسـمح
ـبـالغ لـبـعض الـهـيـئــات االداريـة الـتـعـاقـد مع العـبـ 
ـوسم واحـد فقـط وليس خـيـالـية   400او   500 مـلـيـون 
لـفريقـها سـاحة تدريـب او ملعب نـظامي او حـتى مبنى
مـحترم يضم منشـآت ومرافق رياضية وحـيوية مهمة 
امـر ومــؤسف وعـجـيـب  ان يـتـراجع فــريق الـطــلـبـة بل
يـنتـكس بهـذه الطريـقة وهـيئـته االدارية مـازالت تمارس
عـملـها بـكل قوة ونـشاط وحـيويـة وكأن شـيئـا لم يكن 
هل تـسـتطـيع وزارة الـتـعلـيم ان تـبـدي رأيا بـخـصوص
هـذا االنـحــدار الـذي تـعـرض له الـفــريق وهـو سـيـكـون
ـا سيـحتـاج الى مواسم ظـاليم ور ضـيفـا في دوري ا
عــديــدة من اجـل عــودته الى دوري االضــواء بــرغم ان
االخـيـر ومـنـذ سـنـوات لــيـست بـعـيـدة يـعـيش في ظالم
سـتويـات الفنـية وفـوضى التـنظيم دامس بـسبب فـقر ا
ـواهـب الـصـغـيــرة لـعـدم مــنـحـهـا والـتـأجــيالت وقـتل ا
الـفـرصة لـلـوجـود مع الـفريق االول بـحـجـة الـبحث عن
الالعب اجلــاهـز والــكل يــعــرف ان لـيس لــديــنـا العــبـا
ــهـارات والـلـيـاقـة والـعـقـلـيـة واحـدا جـاهـزا من حـيث ا
برم معه االستثمار هو احلل الوحيد واحـترام العقد ا
مـن اجل جتـــنب انــــتـــكـــاســـات جـــديـــدة تـــضـــاف الى
االنـتكـاسات الـكثـيـرة واذا مااسـتمـرت احلكـومة  وهي
تـهــدي  من دون وجع قـلب كـل هـذه االمـوال الــطـائـلـة
ـبيـة واالحتادات الى الـوزارة واجلـنة واالو
الـريـاضيـة واالنـديـة فأن مـصـير
ريــاضــاتــنــا في خــطــر شــديــد
وهي اصـال تــــــمــــــشي عــــــلى
كن ان تسقط في عـكازات و
ايـة حلظـة مـثلـما سـقط الـطلـبة

في امتحان الكفاءة .
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بــعث االحتــاد الــعــربي لــلــمـالكــمـة
كــتــابـا رســمــيـا يــبــلغ فــيه االحتـاد
الـــعــراقي مــوافــقــتـه عــلى تــنــظــيم
بطـولة الـعرب االولى لـلنـاشئ في
ـؤمل ان تنطلق العراق والتي من ا
نهـاية تـشرين الثـاني في العـاصمة
بـــــغـــــداد. وقــــال رئـــــيـس االحتــــاد
ـركـزي عـلي تـكلـيف في الـعـراقي ا
بـيـان صـحـفي  ان “مـنــحـنـا شـرف
الــتـنــظــيم لـبــطــولـة الــعـرب االولى
لـــلـــنــاشـــئــ لـم تــأت مـن فــراغ بل
جــاءت نــتـيــجــة الـنــجــاحــات الـتي
يحـققـها احتـادنا داخلـيا وخـارجيا
واسهامه بـتطويـر اللعـبة واالرتقاء
بـها نـحـو االفضل .”وشدد تـكـليف
على “ضـرورة تـكـاتف اجلـهود من
ـؤسـسـات الـريـاضـية قـبـل جـمـيع ا
واحلـكـوميـة الجنـاح هـذا الكـرنـفال
الــذي ال بــد له ان يـعــكس الــصـورة
ميزة للعبة الفن النبيل ?”مشيرا ا
الى ان “اســـتـــضــافـــة مـــثل هـــكــذا
بـطـوالت تعـزز من قـدراتـنـا االدارية
في تـــنــظــيم احملـــافل الــدولــيــة وال
ننسى ان الـعراق مقبل عـلى تنظيم

ـقبـلة ومن دورة االلـعاب الـعربـية ا
جـــهـــتـه اعـــرب امـــ ســـر االحتــاد
ركـزي علي عبـدالزهرة عن “وافر ا
شــــكـــره وامـــتـــنــــانه جملـــلس ادارة
االحتــــاد الــــعـــربـي وعـــلـى رأســـهم
الـــســيــد يـــوسف الــكـــاظم الــذي لم
يـــبــخـس حق الــعـــراق وكـــان عــلى
ـوعـد لـتـنـفــيـذ وعـده الـذي قـطـعه ا
حـــ اصــبح لـــلــعــراق صـــوتــا في

ـكـتب الـتـنفـيـذي لالحتـاد الـعربي ا
جتــــــدر االشــــــارة الـى ان االحتـــــاد
الــعـراقي اخــتـار عــبـارة (نــشـيــلـكم
بـعـيـونه) لـتـكـون شـعـارا لـلـبـطـولـة
سيما وان الهـدف من اقامتها ليس
ــا نــفـــعـــا ريــاضـــيــا فـــحـــسب وا
لـــتــوطــيـــد الــعالقـــات مع االشــقــاء
العرب واعـادة احلركة الـعربية الى

بالد الرافدين.
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ـتــقـدمــ بـكل لـيــتـمــكن نـادي الــنـجف مـن خـطف لــقب ا
جـدارة  فـيـمـا حل ثـانـيـا نــادي الـتـضـامن لـيـحـتل نـادي
ـــركــز الـــثــالث. وأشـــار نــظـــار الى ان نــادي اخلــورنق ا
شـخـاب تـمكن من إحـراز لـقب مـنافـسـات فـئة الـشـباب ا
ركـز الثاني بينـما حل نادي الكرار ليحتل نادي الـكوفة ا
ـركز ثالـثـا لـلـفـئة ذاتـهـا  الفـتـا ان نادي الـنـجف أحـرز ا
األول لفئتي األشـبال والنـاشئ فيـما حل نادي االزدهار

ركز الثالث. ثانيا ونفط الوسط با
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توج نـادي الـنـجف بـلـقب بطـولـة أنـديـة احملافـظـة لـلـجودو
التي نـضـمهـا االحتـاد الفـرعي لـلنـجف بـإشراف مـبـاشر
ركـزي للـعبة بـرئاسة الـدكتور من قبل االحتاد الـعراقي ا
عدي الـربيـعي. وأكـد أم عـام االحتاد الـفـرعي حملافـظة
ركـزي لـلـجودو  ان النـجف عـلي نـظار عـضـو االحتـاد ا
الـبــطــولـة شــهــدت مـنــافـســة شــريـفــة وجـادة بــ جــمـيع
الالعــبــ الــذين يــنــضــوون حتت لــواء أنــديــة احملــافــظـة
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لالن  نــحـن خــارج الــتـــاهــيل   واالهم
اليـوم ان نكـون اكثـر تركـيزا وطـموحا
والـتــفـكــيـر  في كـيــفـيــة الـوصـول الى
نـهــائـيـات قـطــر في تـلـبـيــة طـمـوحـات
الــشــعب  الـــعــراقي  احلــافــز والــدافع
ـســتـوى واالداء لالعـبــ في تـقــد ا
عــبــر تـطــبـيـق طـريــقـة الــلــعب  وعـلى
تــقـد  مــا بــوسـعــهم   والــقـيــام بـكل
شيء للعودة بفوائد اللقاء الغير سهل
بـكل مـجـريـاته وتـفـاصـيـله  والـظـهـور
بـافــضل حــال من الــوهــلـة االولى وان
نـكـون اقـويـاء  والـتـصـرف  كـمـنـتـخب
منـافس بقـوة وفي مواجـهة  ان يـشعر
بهـا الشـارع الريـاضي بقـدرات الفريق
ـباريـات  على ـنـافسـة بـجمـيع  ا في ا
جتاوز اجملموعة واالنتـقال للتصفيات
احلــــاســــمــــة وقــــطع احــــدى  تــــذاكـــر

الوصول  نهائيات قطر.
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علينا ان نخوض مـهمة  اليوم بفرصة
الــفـوز الهــمـيــة نـتــيـجــة الـلــقـاء االول
الـــذي شــانه  حتـــديــد مالمح الـــســيــر
لالمـام بـثــقـة   حـتى جتـعـل مـنـا اكـثـر
قدرة وثقة وطمـوح  في  خوض اللقاء
االخــر الـذي ســيــقـام في الــبــصـرة في
ـقـبل امـام هونك الـعـاشـر من الـشهـر ا
كـــونك  مـن اجل دعم تــــرتـــيب االمـــور
لكننا نريد حتقيق الفوز على البحرين
قبل وكما وبعدها نتحـدث عن اللقاء ا

مطلوب من الالعب تقد  دورا
قـويـا وواضحـا ومـؤثر  لـلـدفاع
ـــنـــتـــخب   فـي مـــبــاراة عن  ا
قـــدتــكـــون مـــعـــقــدة  وفي  ان
يـــكــون قـــادرا عــلى  حتـــقــيق
الـفـوز    وفي عـكس قـدراتـهم
ـنـتخب والـدفاع عن سـمـعة ا
والكـرة العراقـية  بعـد تكامل
صـــفـــوفـه الـــيــــوم بـــوجـــود
الالعـب احملـتـرف  واالمل
فـي ان يـكــونــوا في احلــالـة
الــــصـــحـــيــــة والـــبــــدنـــيـــة
ـعنـويـة لدعم الـنـفسـيـة وا
واجهة نتخب   صفوف ا
اصحاب االرض البحرين
عـنــد الـسـاعــة الـســابـعـة
والــنـــصـف مــســـاءا  في
لــقــاء  جــديــد مــخــتــلف
والـــــســـــعـي لـــــلـــــثـــــار
لــلـــخــســـارة االخــيــرة
وحتـــقـــيق اخلـــطـــوة
االولــــــــــــــى   فـــــــــــــي
تصـفيـات اجملمـوعة
ووضع حـد لـسـلـسة
ـشـاركـات اخملـيـبـة ا
بـعد  1986والـعـجـز
عن التاهل مـرة ثانية
  ولو كنا قريب  في
اكثـر من فرصـة  لكن

هـمة األولى بـنجاح متـوقع ان عبـور ا
ـباراة مـؤكد سـتعـطي زخمـا خلوض ا
الـــثـــانــــيـــة   في  حـــســـابـــات الـــفـــرق
ـدرب والالعـب لـكن ان عـليـنا ان وا
نـسـير االمـور بشـكل مـنظـم  بعـيدا عن
ــشــاكل  والــتــدخالت ولــو  جنــد في ا
مـدربـنـا شـخـصـيـة قـويـة  عكـسـهـا من
خالل الــتــعــامـل مع االحتــاد وهــو من
يـحـدد مـسـار االمـور وهـذا جانـب مهم
قـبل ان تــظـهـر رغــبـة الالعـبــ   عـبـر
مـنـصات الـتـواصل االجـتـماعي في ان
يــبـــقى  كــاتــانــيـــتش وهــذشيء  بــالغ
االهـمـيـة واجليـدان تـرتق الـعالقـة ب
االثــنـ  وفي ان تــظـهــر عــبـر مــسـرح
ـنـامـة الـيـوم وان تـثـمـر اجلـهـود عن ا
احلصـول على كـامل العالمات  الن أي
ة ومـزعجة نـتيـجة اخـرى ستـكون مـؤ
البل مــعـــرقــلــة  امـــام عــدد مـــبــاريــات
ـعــدودة الـتي حتـتم عـلى اجملــمـوعـة ا
الالعبـ حسمـها  والتـقدم من واحدة
ـــنــتـــخب الخـــرى واالهم  ان يـــكـــون ا

متوازن في خوضها.
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مــؤكــد ان الــشــارع الــريــاضي يــشــعـر
بالـقلق بعـد خسـارة البحـرين وبسبب
ـمـاثـلة تعـثـر مـشـاركـات  البـطـوالت  ا
السابقـة   لكنه اليريد ان ال يـفقد الثقة
ـرة وفي ان تـنعـكس االمور  في هذه ا
ـنـجـز  االول وفي بـدايـة  ان حتـقــيق ا

تـزيل اخملـاوف وهـذا مـرهـون بـجـهـود
الـالعـــبـــ الــــتي يـــامـل ان تـــرتق الى
مـــســــتـــوى احلــــدث  وجلــــعل األمـــور
بـوضع أفــضل وجــيـد وفـي حـســابـات
الـلــقـاء األول ان يـأتي  كــمـا  يــشـتـهي
اجلميع. و تبقى تصفيات كاس العالم
الــشـغل الــشـاغـل لـلــكل  مـنــذ الـبــدايـة
خالل  مـباريـات سـتكـون حـاسمـة على
مـر الــبـطــوالت  مـا يـتــطـلب خــوضـهـا
بحذر وتركـيز في أي  مكان  والـتعبير
عن   حـالة الـثقـة وان يـقدم الـفريق كل

ما لديه. 
ويـــقـــول الـــزمـــيل الـــدكـــتـــور  حـــامـــد
ــنـتــخب غــايـة في الــشــطـري مــهـمــة ا
الــصـــعــوبـــة  بــعـــد الــذي حـــصل  في
اخـــتــتــام نــهــائـي  غــرب اســـيــا الــتي
ـنـظم في كـشـفت عن فـريق الـبـحـرين ا
نـقل الكـرة بـأريحـية وحـالـة االنسـجام
رغم غـيـاب سـتـة العـبـ سـيـلـتـحـقـون
ـر فـي فـتــرة  إعـداد بــالـفــريق الــذي 
وحـالـة معـنـوية مـنـاسبـة بـعدمـا جترا
ــنع في ان يــقـوم عــلـيــنـا لــكن هـذا ال
ــــســــتــــوى الالعــــبـــــ في تــــقـــــد ا
واجهـة ظروف اللقـاء   وعلى تقد و
ـهـمـة  عـبـر تـقـد مـا لـديـهم وحـسم ا
ـسـتــوى واالسـتـحـواذ عـلى الـلـعب وا
الكرة  واالبتعاد عـن األخطاء الدفاعية
واســـتـــغـالل  الـــفـــرص احلـــقـــيـــقـــيـــة

للتسجيل. درب كاتانيتش ا


