
حلـــــاجـــــتـه لـــــكل
الـالعــــبــــ وفي
حــالــة اصـراره
اتـــــــمــــــنى ان
يـــــــتــــــوضح
هـــذا االمــر
لــلـــجــمــيع
وكـــــــــــررت
اتـصـالي به
وكــان مــوقـفه
ــــــاثـال لألول
ــــا اخــــبـــرته
بــــــــــــــانــــــــــــــنـي
ســــأعـــرض كل
هـــــــــــــــــــــــــــــذه
الــتــفـاصــيل
للرأي العام
لـــــيــــــكـــــون
واضــــحـــا له

كــــيـف يــــفـــــكــــر
بـــــعض الـالعــــبــــ

ن يــنــكــروا فــضل
ـــنــتــخب عـــلــيــهم ا
وكيف كانوا سابقا
ومااصبحوا عليه
االن بـــفـــضل اسم
مـنــتـخـب الـعـراق
ولـــكــنــهـم عــاقــ
امــــام هــــذا االسم

الكبير.
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ـنتخب العراقي أللعاب القوى في بطولة العالم بـاللعبة التي تُقام في مدينة دبي اإلماراتية وقال يشارك ا
رئيس االحتاد الـعراقي أللعاب القوى مهدي باقر أن البطولة تُقام للمدة من الثاني وحتى السادس عشر
قـبل وهي تُعـد من البطـوالت التي تُمـثل العمـود الفقري لـتأهيل الـالعب إلى الدورة من تشرين الـثاني ا
قبلة في العاصمة اليابانية طوكيو 2020 وأضاف أن أهـمية البطولة تتجسد في كونها بطولة بية ا البـارا
عالم وتمـثل حلم كل العب ومنـتخب يشارك فـيها كون تـمثيلـها هو اجناز بحـد ذاته. وأكد رئيس االحتاد
بـياد طـوكـيو مـوضـحاً أن الالعـب أن الـفائـزين األربـعة األوائل فـيـها سـيكـون تـأهلـهم مـباشـر إلى بـارا
بـياد هو اخملطط له قادرين علـى حتقيق االجناز ال سـيما وأن الـعدد الذي سيـتأهل للـمشاركة في الـبارا

توقع من العاب القوى. في االحتاد وهذا الشيء يجعلنا في أمل كبير من حتقيق االجناز ا
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متاز في مواجهات صعبة من أجل الصراع على الصدارة UNł«u ∫ تدخل مسابقات ا

طلوبة عبر وعينه على حتقيق النتيجة ا
جهود عناصره التي يـقودها سمير كاظم
بثقـة ويأمل االسـتمرار في الـبطـولة التي
ـينـاء الـظهـور اجليـد في  ألـكاس يريـد ا
ـهـمــة في الـدوري وجـمع بـعـد الــبـدايــة ا
أربع نـقـاط يـقف فـيـهـا في مـقـدمـة السـلم
وفي وضـع  واضح الــــــيـــــوم  ويـــــأمل 
عـقل في تعـطيل الـكهـرباء عـبر عـناصر ا
دينـة الوالدة  في تـقد الـفريق  الذي ا
يـــحـــمل اسـم احـــد أهم اإلحـــيـــاء الـــتي 
تعـيش كـرة الـقدم من يـوم تـأسـيسه ومن
ثناياه ظهرت األسماء الكبيرة  احملفورة
بذاكرة الكرة العراقـية قبل ان يفتخر بهم
ـذكــور ومــديــنـة الــبــصـرة أبــنـاء احلـي ا
مقابل ذلك يـأمل الكـهربـاء الظهـور اجليد
اضي وسم ا وتكرار سيناريـو مشاركة ا
عــنــدمـا لــعب نــهــائي الــبــطــولــة وكـادان
يخـطـفـها  لـكـنه خـرج باجنـاز ويـتواجه
الصـوفيـة وديالى  عـلى  فرصـة  اللعب
في دور الــثـمــانـيــة ووصـول أي مــنـهــمـا
 الذي سـيـعـد االجناز الـكـبـير خـصـوصا
للصوفية  التي ستـكون النتيجة  األبرز
بـتـاريخ مـشـاركــاته  ومـؤكـد سـيـبـذل مل
بــوسـعه لــقــهـر ديــالى األخــر الــذي يـأمل
ـذكـور الـعـودة  لـلــواجـهـة عـبـر الــلـقـاء ا
ثـير والمـجـال للـشك بأنـه سيـكون أكـثر ا
من مـثــيـر  كــمـا مــتـوقع ويــواجه حـسن
احمد فريقه السابق النفط بعد فترة عمل
هي األطـول له في الــدوري قـبل االنــتـقـال
للـنجف عـنـدما يـستـقبـل النـفط في مهـمة
صـعـبة لـهـمـا  وتـظـهـر حـظـوظ الـنجف 
األكبر في احلسم  ويـستقـبل الطوز احد
فرق الـدرجة األولى الـذي لعب عدة ادوار
تـاهـيـلـيـة فـشـل في االنـتـقـال لـلـمـمـتـازة 
فريق اربيل في مهـمة يريد تعـقيدها على
الـضــيـوف الــذين لم يــجـدوا األمــر سـهال
وألنـهم بـقـوا يـواجـهـون مـشاكـل الـذهاب
وســيـــكــون فــريـق مــيــســـان إمــام لــقــاء 
مـنـاسب عـنـدمـا يـسـتـقبـل  الـنجـمـة وكل
الدالئل تشير الـى قدرة أهل العمارة في 

والالعـبــ واجلـمـهــور واإلدارة  وكـلـهم
يـعــولن عـلى نــتـيــجـة الـيــوم حملـو اآلثـار
ـدويـة ــة الـتي تــركـتـهــا اخلـســارة ا ـؤ ا
التي يريد الكرخ استغاللها عبر تقديرات
درب  وتـأثـيرات مـلـعـبه  الكـبـيرة وان ا
تـكــون مـدخال  لــلـفـوز األجــمل. وجتـري
اخلميس خمس مباريات عندما يضيف 
النـجف واألمل في حتقـيق أفضل نـتيـجة
عـلـى حـســاب اجلـويــة بـعــدمــا انـتــظـمت
خطـوه في مـلـعب زاخـو الـتي سيـوظـفـها
واصـلـة حتـقـيق الـنـتـيـجة حـسن احـمـد 
اجلـــيــــدة الـــتي تـــظـــهــــر صـــعـــبـــة عـــلى
اجلوية الراغب بعكس قوته بشكل جدي
وجتــاوز اولى مــواجــهــات الـذهــاب ومن

ملعب شهد أكثر سقوط.
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ـــســـابـــقـــات جـــدوال أصـــدرت  جلـــنــــة ا
ــبـــاريــات كــاس ــبـــاريــات الــدور   32
الـعـراق بكـرة الـقـدم  الـذي يـشـهـدا قـامة
مباراة في التاسع من الشهر القادم  16
غـلـوب عـلى ان حتسم وجتري بـخـروج ا
مـــواجـــهــات الـــتـــعـــادل بــركـالت اجلــزاء
مباشرة وتظـهر فرصة لفـريق من أربعة
فرق من األولى في انـتقـال  اثنـ منـهما
لـدور الثـمـانـية  الـقـادم بـعـدما أوقـعـتـها
السـحـبة وجـهـا لوجه وسـيـلتـقي األمـانة
الذي اسـتمـر للدور  الـربع النـهائي  في
البـطولـة األخيـرة  ويأمل االنـتقـال للدور
قـيل غ عنـدما يـضيف الـصنـاعات الذي ا
وسم احلالي بقيادة يبدو استعد كثيرا ا
عماد نعـمة   وسيـكون اجلويـة في مهمة
فاجـأة  ومتوقع ان سهلـة التقبل حـتى ا
يـلـعب بـالــصف الـثـاني لـلــعـبـور لـلـجـهـة
األخرى فـي وقت يريـد الـضـيوف تـفـجـير
نـافس الـقـوي  على فـاجـأة وإقـصـاء ا ا
لقب البـطولـة ويسـتقبل احلـر الديـوانية
ويأمل في  حتـقيق الـنتـيجـة التي تـبقيه
نـافـسـة واللـعب في الـدور الـقادم وسط ا
فــــيــــمـــا يــــواجه الــــديـــوانــــيــــة مـــهــــمـــة
ـيـناء   خـطـرة ويـسـتـقـبل الـسـمـاوة  ا

مــشــاركــاته ومــؤكــد ان جــهــازه الــفــني 
يــخـطط خلــطف الــفــوز والـعــودة بــكـامل
درب فـي اللعب النـقاط وسط حتـذيرات ا
ــضـيف  في بـحــذر شــديـد امــام رغـبــة ا
كــسـر الــنــحس وان يــكـون عــلى حــسـاب
وسم مهم بعد بداية الكهرباء الساعـي  
غـيـر سـهــله عـنـدمـا فــرض الـتـعـادل عـلى
النـجف قبل ان يـخطف نـقطـة من اربيل 
مــدعـــومــا يـــهــمــا خلـــوض لــقـــاء الــيــوم
والـسعـي لتـحـقـيق الـفـوز واإلجـهـاز على
ضـيف عبر مـجموعـة العب تأمل أمال ا
ـسـؤولـيـة مع عـباس الـظهـور عـلى قـدر ا
سـتـمر مـع الفـريق بـعد ـدرب ا عطـيـة  ا
ـقــايـيس واألمل في مـوسم نـاجـح بـكل ا
ـقــبـولـة وأهــمـيـة اخـر في ظـل الـبـدايــة ا
ـميزة  االولى في تعـزيزها  بـالنـتيـجة ا
ـهـارات  وحـالـة ظل  تـمـتع الالعـبـ بـا
االنـــســــجـــام  واالنـــدفــــاع  واســـتـــغالل
ـتـاحــة واالسـتـمـرار بـالـظـهـور الـفـرص ا
طلـوب وان يكـون منافـسا قـويا وعكس ا
نـــفــــسه من خـالل اخلـــروج بـــالــــنـــتـــائج
االيجـابـية حـصرا في مـواجـهات الـذهاب
سـتواه  ألنه سـيكون وإمام فـرق  هي 
إمـــــام مــــــبـــــاريـــــات أصــــــعب  وإمـــــام 
احلاجة لـنقاط الـلقاء قـبل توقف الدوري
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وتـقـام اخلـمـيس أربع مـبـاريـات  وفـيـهـا
يـبـحث اربـيل بــنـقـطـتـ وبـقـيـادة أكـرم 
سلمان  عن االنتصار األول وسط ظروف
نـاسـبـة عـنـدمـا يـضـيف الـنفط الـلـعب  ا
وعـيـنه عـلـى كـامل الـنـقـاط فــيـمـا يـسـعى
الـنـفط لـتـحـقــيق الـفـوز الـثـاني والـعـودة
ـوسم أخـر نـاجح بـقـيـادة يـحـيى عـلوان
تـوالية في مشاركـة تتـطلب الـنجاحـات ا
واحلل الربــيل.  ويــراهن اجلــنــوب عــلى
ـلعب الـذي يتـعامل مواجـهات الـبصـرة ا
مـعه  بـشـكل جـيـد ويـقـدم مـباريـات عـلى
أفـــضل مــا يـــرام بــعـــد الــتـــعــثـــر ذهــابــا
وخـســارة الـرحــلــة األخـيــرة امـام الــنـفط
واألمل فـي تــعـــويـــضـــهـــا عـــلى حـــســاب
ـنـتـشي بـفـوزه عـلى الـقاسم الـديوانـيـة ا
ـاضي وهـو األخـر يـأمل بـتـجاوز الـدور ا
عــــقـــد الـــذهـــاب بــــعـــدمـــا خــــســـر لـــقـــاء
ــعــنــويــات الــوسط. ويــعـــود الــزوراء 
عــنــاصــره وبـدعـم جــمـهــوره الـى مـلــعب
واجهة أصحاب األرض والتطلع األمانة 
لـلـنـتــيـجـة االيـجـابـيـة الــثـانـيـة  لـتـأكـيـد
جدارته في الـلعب والـنتـيجـة األخرى في
ظل الوضع الـذي علـيه بعـد قهـر الشـرطة
وألنه في أفـضل  حـاالتـه وعـنـدمـا يـلـعب
وسط دعم جـمهـوره  عـلى عـكس األمـانة
باريات بنقطة الذي  يبدو تأثر بجدول ا
وسـم مع اجلويـة قبل ان عنـدمـا افتـتح ا
يضيف الزوراء  ويحاول افتتاح موسمه
ــرحـلـة األولى فـي مـواجـهـة  بـنـتــيـجـة ا
يــريـد مــنـهــا عــصـام حــمـد الــظــهـور مع
الــفــريق مــجــددا  عــبــر بــوابــة الــزوراء.
ــة من الــغـر  وبـعــد  تــعـرضـه لـلــهـز
الزوراء يسـعى الشرطـة لتـعويضـها على
حــــســــاب الـــكــــرخ  والــــعـــودة لــــســــكـــة
ـة  في لــيـلـة االنـتــصـارات  بـعــد الـهــز
ــدرب ـــة تــكـــون قــد عـــكــرت مـــزاج ا مــؤ
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يسـتهل فـريقـا زاخو والـكهـرباء مـباريات
اجلـولـة  الـثـالـثـة من مـنـافـسـات الدوري
ـمـتـاز بـكـرة الـقـدم الـيـوم عـنـد الـسـاعـة ا
الــثــالــثــة والـــنــصف عــصــرا  وكالهــمــا
وقف يبـحـثان عـن الفـوز األول لـتعـزيـز ا
كل مـا يـريــده الـضـيـوف زيــادة مـعـانـاة 
زاخـو  في حـرمـانـهم من احلـصـول عـلى
الـنــقـطــة وفـيـهــا يـعــول أصـحـاب األرض
الـــذين يـــشــعـــرون بـــخــيـــبـــة األمل بـــعــد
   عــلى قـدرات   فــاشــلـتــ مــواجـهــتـ
ومجهود عناصرهم وظروف اللعب حيث
عــامـــلي األرض واجلـــمــهــور لـــتــحـــقــيق
طـلـوبـة واخلـروج بأول ثالث النـتـيـجـة ا
ـيـنـاء بـالـبـصرة  نـقـاط بـعـد خـسـارتي ا
واألخـــرى  حتـت أنـــظــــار األنــــصـــار من
الـنـجف  و أهـمـيــة حـسم نـتـيـجـة الـيـوم
ـصـلــحـته  الن ضــيـاع الـنــقـاط من هـذه
بـكرة سيعرقل الـكثير من األمور الفترة ا
ـنـافـسـة الـتي ويـصـعـبـهـا إمـام عـمـلـيـة ا
ـستـويـات والـنـتائج حتتـاج الى تـقـد ا
ـديـنـة ـرور قـبل كـل شيء من مـلـعـب ا وا
ــهـزوزة وسـط حـديث لـتــدارك الــبـدايــة ا
جــمـــهــور الــفـــريق الــذي يــرفـض بــغــيــر
اخلروج باالنتصار  في مهمة غير سهلة
وستكـون صعـبة  عنـدما سـيلعـبها حتت
تــأثــيـر اخلــســارتــ وضـغـط الـنــتــيــجـة
الـــثـــالــــثـــة  عـــلى أمـل حتـــقـــيق الـــفـــوز
ـســار الــنـتــائج وصـوال األول والـعــودة 
شاركة التي يـعود إليها الفريق  لهدف ا
ـتوازن من اجل ألـبقاء وأهميـة الظـهور ا
لـفـتـرة أطـول بـعـدمـا تذوق مـرارة الـلـعب
بالدرجة األولى  قـبل ان يعود  للـبطولة
ـديــنـة أنــهـا األكـبــر الــتي  يـدرك  أهـل ا
 مــخـتــلــفــة  كـثــيــرا والن الـلــعب فــيــهـا
ـوسم ســيـكــون  مــخـتــلــفـا تــمــامـا عـن ا
ــســتــويـات األخــيــر  وأهــمــيــة تــقــد ا
الفـنيـة وان يظـهـر فريـقا قـويا وواضـحا
وان يعـمل عـلى قـدر إمكـانـاته في خوض
مـبـاريـات األرض  الـتي تـعـد فـرصـة رغم
أنهـا غـير مـضمـونـة لكن سـيـاقات الـلعب
تبـدو كـذلك  من اجل  الـدفع بـاألمور الن
ـشـاركة  غـيـر ذلك  سـيـزيـد من عـرقـلـة ا
ـعاكس ـكن ان تسـير بـاالجتاه ا التي ال
إمـــــام نـــــزف نـــــقـــــاط األرض والبـــــد من
متـابعتـها بـقوة وتـركيـز  ويكـون الفريق
قد تـعلم من درس اخـر مـشاركـة والوضع
الـنـفـسي الـذي مــر به خالل الـتـواجـد في
الدرجـة األولى  وكـيف جرى الـتـعامل مع
األمـور والن الـبـحث األول عن مـواجـهـات
الــضــيــوف مــهــمــا كــان حــجــمــهم والن 
التـأخـر إمـام النـجف تـرك غـصة بـنـفوس
ـنون الـنـفس في مـحـبي الـفريـق الـذين 

ان يقدم الالعب ما  لديهم. 
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ـقــابل يــطــمح الـكــهــربــاء  بـتــحــقـيق بــا
الـنتـيـجـة  وكـامل الـنـقـاط وإلثـبـات قوته
مـــرة أخــرى وسـط طــمـــوحـــات  الـــلــعب
بـشـعـار ألخــيـار عن الـفـوز عــنـدمـا يـدخل
بنقطت مـن تعادل مع النجف واألخر  
مع اربـيل  ويـظـهـر أكـثـر تـنـظـيـمـا وقـوة
واالسـتمـرار في تـقـد مـسـتـواه امـتدادا
ـاضي  األفـضل عـبـر  جمـيع لـلـمـوسم ا

ــرور  من دون مـشــاكل الـتي الـعــبـور وا
يـسـعى الــنـجـمـة في ان يــكـون جنـمـا من
ملعب مـيسان في قـهر  أصحاب األرض 
ألنه يرى في ذلك الـفرصـة لالستـمرار في
الـبــطـولــة ويـســعى بـلــد لـلــبـقــاء  ألبـعـد
ـباراته مع نقـطة  في ظل ظـروف الـلعب 
الـكـفل من خالل اسـتـغالل ظـروف الـلـعب
وا النـتـقــال  لـدور الـثـمــانـيـة وان حتـقق
هــذا الــشيء فــيــعــد اجنــازا بــكل مــعــنى
الكلمة فـيما  تأتي نـظرة الكفل اقوي من
أصحـاب األرض وإقـصاءهم مـبـاشرة من
دون اللـجـوء لـركالت الـترجـيح وسـيـكون
احلـدود إمـام مـهـمــة خـطـرة عـنـدمـا يـحل
ضيفا على زاخو  وكالهما يريد اخلروج
نـح احدهما للعب في دور بالفوز الذي 
الــثــمــانــيـة  وتــظــهــر األمــور مــصــلــحـة

أصـــــــــــــحـــــــــــــاب األرض
 وسـيــكــون الــبـطل
إمـام  مــبـاراة
سهـلـة عنـدما
يـــســـتــــقـــبل
ــــوصل و ا
الــســعي 
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نعم نـشهـد ان هناك ازمـة في الريـاضة العـراقية
ــبـيـة الـوطـنـيـة بـسـبب غـيــاب قـانـون الـلـجـنـة االو
الـعـراقـيـة والنـهـا اقـامت انتـخـابـاتـهـا دون قـانون
مشرع والن القضاء العـراقي عدها كيانا منحال
ـشـهد ومع وغـيـر قانـوني ! والزلـنـا نـعيش هـذا ا
هــذا الـواقع وجــدنــا ازمــة جـديــدة وواقــعــاً عـلى
السـاحة الـكرويـة حيث شـهدت سـاحات الـقضاء
العب اشـواطـا كـان ابطـالـها بـدال من سـاحات ا
جنــومــاً كــرويــ وشــخــصــيــات احتــاديــة وكـان
الــفــيــصل بــيــنــهم حــكــام وقــضــاة في الــقــانـون
(اجلنـائي) وليـس بقـانون كـرة القـدم . وكان هذا
ـوقف وتـوابـعه واحلـكم الـصـادر بـحق اجلـمـيع ا
هــو ادانــة لـلــجـمــيع ولــلــكـرة الــعـراقــيــة ! ولـيس
لسكرتيـر االحتاد العراقي الـدكتور صباح رضا
وال لــرئـيس جلــنــة االسـتــئــنـاف ســتــار زويـر وال
لعضـو جلنة العالقـات االحتادية (اخملـتفي) وليد
طبرة ! فالكل معني بهذه الفضيحة والتهمة التي
اقترفهـا البعض وفكر بـها البعض االخر مـنطلقا
من مصاحله الذاتـية وفكره الـضيق على حساب
مــصـلــحــة الــوطن وريــاضـته وكــرة الــقــدم فـيه .
فـاالخـوة في احتـاد الـكـرة تـعـاهـدوا عـلى نـصرة
بـعضـهم الـبعض وفق حـسابـات ضـيقـة وجتاوزا
حـتى على بـعـضهم ونـقـضوا عـهـودهم مع بعض
مـن اصــــحــــاب االمـس ! واتــــذكـــــر وفي احــــدى
زيــاراتـي الربــيل الــتـــقــيت رئــيـس االحتــاد عــبــد
اخلـالـق مـســعـود وكـان جــالـســا مـعــنـا الــكـابـ
حــســ ســعــيــد رئـــيس االحتــاد االســبق وقــلت
سـعود : اطلب مـنكم عـدم عرقلـة الكابـ عدنان
درجــال في االنــتــخــابــات االحتــاديــة الــقــادمـة !
اجـــابــني مـــســـعــود : هل تـــطــلـب مــني ان اروج
نـافسي . قـلت ال تروج ولـكن التعـرقل وال تطلب
ـستـحيل فـهو جنم كـروي عراقي كـبيـر واعتـقد ا
انه اليـســتـطــيع ان يـفـوز عــلـيك بــسـبب ابــتـعـاده
يـدان ولـكم بتـجربـة الكـاب سـنوات طـويلـة عن ا
فالح حسن في االنـتخـابات السـابقـة امام ناجح
حمود شاهدا . وطلبت من الكاب حس سعيد
معاونـتي بذلك على مـسعود وحـاول ولكنه اخفق
! . وقــــد اســـتـــنــــتـــجت ان االخــــوة في االحتـــاد
انا تعاهـدوا على االسمـاء والتشكـيلة وحلـفوا ا
شـهد الى ازمـة موجعـة تعرض ! وهكـذا حتول ا
فيه الـبعض مـن شخـصيات االحتـاد الى مـذنب
ومــحـــكــومــ واالخــرين مـــطــاردين ومــحــجــوزة
نقـولة ! وقد تـترتب على نقـولة وغيـر ا اموالـهم ا
هــذه الــقـــضــايــا مــواقف اخـــرى وفــعال جنــحت
التـشكـيلة االحتـادية وابـعدت بعض جنـوم اللـعبة
وابـطـالـهـا بـكل الـطـرق وجـاءت بـرجـال من اخلط
الثاني لتقود اللعبة وتتحمل اخطاءها ونواقصها
بــكـل ( كــفــاءة واقــتــدار ) وهـــنــا احتــدث الــيــكم
جـمـيـعـا بـروحـيـة الـتـعـاون واحملـبـة والـصدق وال
ابــغي هــدفـا او مــصــلــحـة شــخــصـيــة وال افــكـر

بالعمل او الترشيح. 
اقول احـبتي في الـهيـئة العـامة انـتم اعلى سـلطة
فـي االحتــاد وعـــلــيـــكم ان تـــســتـــجــيـــبــوا ألرادة
الـــــشـــــارع الـــــريـــــاضي والـــــكـــــروي
وتـسـانـدوا االصالح وتـقـفـوا
مع توسـيع الهـيئـة العـامة
وان تـنـقـذوا احملـكـومـ
بـسـبـب اخـطـاء ادارتـهم
وان تـعـيدوا لـكـرة الـقدم

بريقها .. ولنا عودة.
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أعـلن االحتـاد الـعـراقـي لـكـرة الـقدم
امس  الـــثالثـــاء وصـــول مــبـــعــوث
االحتــاد اآلسـيـوي لــكـرة الـقـدم إلى
ــتـحـدث الـعــاصـمـة بــغـداد. وقـال ا
بــاسم االحتــاد حـســ اخلــرسـاني
في حـــديث صــحـــفي  إن مـــبــعــوث
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم وصل
قـبل قـلـيل إلى الـعاصـمـة بـغداد من
أجل بـحث قـضـيـة االحتـاد وعـدنان
درجـــال. وأوضـح اخلـــرســــاني  أن
بعوث إيراني اجلنسية وسيتخذ ا
من فـنـدق بـغـداد مـقـراً له وسـيـعـقد

اجــتـمــاعــات مــوسـعــة مع أعــضـاء
احتــــاد الــــكــــرة وعــــدنــــان درجـــال
لـلـوقـوف وراء األسـبـاب احلـقـيـقـية
لـلـقـضـية. وكـانت مـحـكمـة جـنـايات
الـرصـافة قـد قـررت حـبس عـضوين
ـدة عــام ونـصف مـن احتـاد الـكــرة 
بسـبب تـزوير أوراق تـرشح درجال
النـتـخـابـات احتـاد الـكـرة. يـذكـر ان
الـــنـــجم الـــدولي الـــســـابق عـــدنــان
درجـــــال  هـــــدفـه الـــــرئـــــيـــــسي من
الشـكوى التي رفـعتهـا ضد االحتاد
الـعـراقي لـكـرة الـقـدم هـو االصالح
نظومة كرة القدم العراقية الشامل 

بسبب وجود هناك مخالفات كثيرة
اكـتـشـفـتهـا مـؤخـراً في عـمل احتاد
الـكرة مـنهـا النـظام االسـاسي الذي
يــقــال بـانـه مــصـادق عــلــيه في 20
ايار ولكن في حـقيقة االمـر هو غير
مصادق عليه ولم يكن في النية  ان
تــصل االمـــور الى مــاوصـــلت الــيه
االن  حتـــدثت مع اعــضــاء االحتــاد
ــا اخفِ عـنــهم شــيـئـاً بـصــراحـة و
ا سـتـصل الـيه االمور وحـذرتـهم 
في حـــال لم نـــتــصـــول الى اتـــفــاق
يـرضي جـمـيع االطـراف كـاشـفا  ان
احتــاد الـكــرة عــرض عــلـيـه كـرسي
الــرئــاسـة خـالل الـفــتــرة الـســابــقـة
ولــــكـــني رفــــضت من أجـل اكـــمـــال
ــــشـــروع الـــوطـــنـي  وان جـــمـــيع ا
االتــفـاقـات مع االحتــاد في الـدوحـة
 نـسـفـهـا بـالـكامـل من قـبل احتاد
الــكـــرة. وتـــوجـــهه الـى  الـــقـــضــاء
الــعـراقي هــو من حـقي الــشـخـصي
وانا أمارس حقي الطبيعي وجميع
الــــتـــرشــــيـــحــــات الـــتـي جـــرت في
االنتخابـات السابقة بـاطلة.  وفيما
يخص اخر مستجدات قضيته ضد
االحتــاد لـــدى مــحــكــمــة كــاس أكــد
درجــال أن "مـــحــكــمـــة كــاس قــررت
تــــأجــــيـل إصـــدار الــــقــــرار الى 25
ـقبل بـشأن الدعوى تشرين االول ا
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تمـكن العبـو نادي احلدود الـرياضي
لـلـكـيك بـوكـسـنك من احلـصـول عـلى
اربعـة ميـدالـيات اثـنان مـنـهمـا ذهبـية
وواحـدة فـضـية واخـرى بـرونـزيـة في
قامة في بطولة كأس العالم لألندية ا
روسيا. واستطاع الالعب مؤمّل ليث
ـيــدالـيـة الــذهـبـيـة فـــــي من خـطف ا
وزن  75 كـيــلـو غــرام فــيـمــا حـصل
زمـــيــــله الـالعب كـــرار ســــعــــد عـــلى
ـيــدالـيــة الـذهـبــيـة الــثـانــيـة لــلـنـادي ا
بــــوزن  51كـيــلــو غــرام. كــمــا حـقق
الالعب الــثــالـث لــلــنــادي نــور الــدين
ـيــدالـيـة الــفـضـيه لـوزن 63 حـسـ ا
كـيلـو غـرام والالعـب الـرابع مـصـير
ـيــدالـيــة الــبـرونــزيـة عـبــاس خـطـف ا
لــوزن  74كــيــلــوغــرام. واكــد رئــيس
نادي احلدود العميد فؤاد ناصر بان
ــشــاركــة تـعــد ايــجـابــيــة جـداً هـذه ا
كــونــهـا تــوكــد تــوفق الـالعـبــ عــلى
الصـعيـد اخلارجي بـعد ان حـصدوا
ــراكــز االولى مــحــلــيــاً وان االدارة ا
تدعم االلعـاب الفرديـة االخرى وليس
كـرة الـقــدم فـقط. يــذكـر بــان الـنـادي
شــارك بــهــذه الـــبــطــولـــة بــالالعــبــ
االربــعــة وجــمـيــعــهـم حـصــلــوا عــلى
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اعـلـن االحتـاد الـعـراقي لــكـرة الـقـدم
ــنـتــخب الـوطــني جـسـ ان العب ا
نتخب ميرام اعتذر عن االلتـحاق با
ــــنــــتــــخب فــــيـــمــــا ابــــدى مــــدرب ا
كـــاتــــانـــيـــتـش انـــزعـــاجـه من قـــرار
الالعب. وقــــال االحتــــاد فـي بــــيـــان
صحـفي  إنه باعـذار واهيـة وتنصل
ـنـتـخب الـوطني واضح عن مـهـمة ا
في مــــواجـــــهــــاتـه الــــكــــبـــــيــــرة في
ـزدوجة لـكـاسي اسـيا الـتـصفـيـات ا
والعالم ابدى الالعب جـيس ميرام
نـتخب عن عدم رغـبـته لاللتـحاق بـا
العراقي في مواجهة هونغ كونغ في
الـــبــــصـــرة وكـــذلك كــــمـــبـــوديـــا في
ـــديــر االســـبــوع الـــقـــادم. واشـــار ا
االداري لــلـمــنـتــخب الـوطــني بـاسل
كـوركـيس انـه تـعـرض لـلـصـدمـة من
كالم الالعب جـيـس مـيـرام وحاول
ان يــثــنـيـه بــاعـتــبــار كالمـه مــازحـا
ــبـاراتــ وحـاجـة الهــمـيــة هـاتـ ا
ـنـتـخب لـكل الالعـبـ وخـصـوصا ا
انه يــلـــعب في الـــبــصــرة بـــعــد رفع
احلظر ولكنه كان جادا ومصرا على
ـا ابلـغـته بـانني سـانـقل هذا رأيه 
الـكالم لـلـمـدرب ولالحتـاد.  واضاف
ـدرب كـاتـانيش كـوركيس انـه ابلغ ا
ـدرب بــهــذا االعـتــذار حــيث ابــدى ا
انـــزعــــاجه وطــــلب مــــني ان اعـــاود
االتصال به لثنيه في محاولة أخرى
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نازعات باحتاد الكرة العراقي في إنهاء األزمة ب نادي الشرطة فشلت جلنة فض ا
والنفط والتي حـدثت بسبب الالعب مـازن فياض. وقـال مصدر من داخل الـلجنة في
تصـريحـات خاصـة ل: "النـاديان لم يـتوصال إلى حل إلنـهاء األزمـة وفيـاض أكد أن
عقده انتهى مع الـنفط ولذلك انتقل لـلشرطة. وانضم مـازن فياض إلى الشرطـة بينما
ـصـدر إلى أن يـؤكـد الـنـفط أن بـطـاقـة الالعب الــدولـيـة مـازالت في حـوزته. وأشـار ا
تلـكه النفط فـيما هـدد األخير فياض شـدد على وجود تالعب في فـترة الـعقد الـذي 
باللـجوء إلى احملاكم. يـذكر أن النـفط والشرطـة قررا عقـد جلسـة أخرى فيـما بيـنهما

حلسم مصير الالعب.
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في حتـقـيق اخلــطـوة  لالنـتـقـال من دون
مشاكل لدور الثمانـية  في محاولة تكرار
ــــاضي الـــــذي مــــنــــحه ــــوسـم ا جنــــاز ا
مـشـاركـتـ خــارجـيـتـ في وقت مـهم ان
ـباراة لـلـموصل  وسط الـعاصـمة تأتي ا
ـمـتـازة في لـيـذكـر بـأيـام مـشـاركـاته في ا
ـاضي  ويـبدو انه ثمـانـيـنـيات الـقـرن  ا
ــلـعب مــحـظــوظ كــثـيــرا في ان يــظـهــر 
ـعـنـويـة ويـلـعب الـشـعب  من الـنـاحـيـة ا
حتت أنــظـــار وســائل  اإلعالم ويـــلــتــقي
الكـرخ الذي يـراهن عـلى ملـعبه في عـبور
الوسط في وقت اليريد شنـيشل االبتعاد
عن مـنافـسـات الـبطـولـة احملـلـية الـثـانـية
ويـــبــدو ان الـــطالب  ســـيـــشـــاركــون في
البـطولـة عـندمـا يسـتـقبـلون اجلـنوب في
ـوسم اذا مـا أجـلت اول ظـهـور لـهم فـي ا
مـبــاراتـهـم الـثــالـثــة مع الـقــاسم   ويـحل
الشـرطـة ضيـفا ثـقـيال علـى بني سـعد
 ويـريـداخــذ األمـور عــلى مـحـمل
اجلد لـلـعودة بـنتـيـجة جـيدة
ر  في   وتدارك اخلروج ا
شاركة األخيرة فيما يركز ا
أصــــــحـــــاب األرض عــــــلى
ظــروف الــلــعب لــلــخـروج
ــفـــاجــأة الـــبــطـــولــة و
حتــــقـــيـق  انـــتــــصـــار
الــعــمــر ويــسـتــقــبل
القاسم جيرانه بابل
وسـط حـــــــــــضـــــــــــور
جــمـــهــورهــمـــا لــقــرب
ــلـــعب من الـــضــيــوف ا
الذين سـيـحشـدون جـهود
الـالعــــــــبـــــــ واألنــــــــصـــــــار 
لإليقاع بـأصحـاب الضـيافة
بــــعــــد جنــــاحــــ من في

ملعبه.


