
6

w½U²¹—u*« u³¹–«u½ „U³AÐ WOÝULš «uKÒ−Ý …—U¦OI « u³Žô

”œU « bL×  W uD³  WO½UL¦ «  —Ëœ w  WÞdA «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـتـعضـا قبـل نهـاية ـنـتخب الـعـراقي سريـتـشكـو كـاتانـيتـش من ملـعب نـادي اخلور  غـادر مدرب ا
ـوريتـاني اول امس االثـن في كـأس مـحمـد السـادس لألنـدية األبـطال. مـبـاراة الشـرطة ونـواذيـبو ا
وفـاز الـشـرطـة  0-5 عـلى نـواذيـبـو في إيـاب دور الـ  16من الـبـطــولـة الـعـربـيـة لـيـحـسم تـأهـله لـربع
ني النفس بإراحة عدد درب في تصريحات إن "كاتانيتش كان  النهـائي. وقال مصدر مقرب من ا
من الالعـب الـدولـي بـالفـريق لـكن اجلـهاز الـفنـي للـشرطـة بـقيـادة إلـيتش زج بـالالعـب الـثـمانـية
نافس وبـالتـالي أرهقـهم في مباراة سـهلـة جدا". وبيّن ـباراة رغم تـواضع الفـريق ا جمـيعهم في ا
ـلـعـب مع بـدايـة الـشـوط الـثـاني مـسـتـاءً بـعـد أن انـتهـى الـشـوط األول بـتـقدم أن كـاتـانـيـتش غـادر ا
ـنتـخب الوطـني ولم يـجر أي تـغيـير رغم درب العـبي ا الـشرطـة بـرباعـية بـيضـاء مع ذلك لم يـرح ا
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حـــسم فـــريـق الــشـــرطـــة تـــأهـــلـه لــدور
ـلك الـثـمـانـيـة ضـمن بـطـولـة دور   16ا
مــحـمـد الـســادس بـكـرة الــقـدم  فـارضـا
شخصيته بقوة ووضوح  محققا  فوزه
ـوريتاني الـكبـير علـى فريق  نواذيـبو ا
بـخمـسة أهـداف نظـيفـة في اللـقاء الذي
جـمعهما في الدوحة أمس األول قبل ان
يـقـطـع اخلـطـوة الـكـبـيـرة  في االنـتـقـال
ــهـم الــقــادم  بــعــدمــا  رفع من لــلــدور ا
ـنـافـسـة حـظـوظـه في الـبـقـاء  بـدائـرة ا
والـتفكير في اللـقاء القادم   والبقاء في
الـــبــطـــولــة  البـــعــد  نـــقــطـــة  من خالل
مــواصــلـة الــســبــاق من اجل الــتــتـويج
بـلقب البطولة واحلصول على جائزتها
ــغـريــة سـبـعــة مالين دوالر وبــإمـكـان ا
الـفـريق حتـقـيق ذلك فـي  ظل مـجـمـوعة
العـب  يفـتخـر بها   الـتي تمثل مـرتكز

ـنتـخب الوطني فـي هذه الفـترة ومهم ا
ـذكورة ان يـدعم مـشـاركته بـالـنـتيـجـة ا
ـنـتـخب الـوطني واحلـال لـدعم نـتـائج ا
والـسـيـر بـا الجتاه الـصـحـيح. لـكـان ما
يـعـاب عـلى مـدرب الشـرطـة  االسـتـمرار
نـتـخب طـيـلة في إبـقـاء جـمـيع العـبي ا
ـبـاراة رغم تـقـدم الفـريق بـأربـعة وقت ا
أهـــــداف في الـــــشــــوط األول وفـي امــــر
مـحسوم  إمـام مشاهـدات الفترة األولى
وكل الــدالئل تـشـيــر الى ذلك  رغم طـلب
ــدرب  في إجــراء إدارة الـــشــرطــة مـن ا
ـنـتـخب مع تـغــيـرات لـعـدد من العــبي ا
بــدايــة الــشــوط الــثـانـي   حــيث امــجـد
عـطوان وعالء مهاوي من اجل اراحتهم
اذا مـــا اقـــتـــضـت احلـــاجـــة لـــلـــعب مع
ـنتـخب في  لقاء قـطر. ويدين الـشرطة ا
بــفــوزه الــكــبــيــر لالعــبــ  عــلي فــائــز
مـســتـهال الـتـسـجـيل د 9قـبـل ان يـعززه

نـبـيل صبـاح بعـد ثالث دقـائق ثم سجل
احـد ابرز جنوم الـلقاء والـشرطة والذي
ـسـتوى حتـرك في كـل األمـاكن وظـهـر 
مــؤثـر امــجـدعــطــوان الـهــدفـ الــثـالث
والرابع د34و 39قـبل ان يشهـد الشوط
الـثــاني اخـتـتـام مــسـلـسل األهـداف عن
طـريق نبـيل صبـاح  الذي سـجل الهدف
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ولـعب الشرطة  مـندفعا للـهجوم  وظهر
مــتــفـوقــا بــشـكـل وواضح  وبـأريــحــيـة
ذكور من دون وحـقق الفـوز في اللقـاء ا
مـواجهـة صـعوبـات تذكـر وفرض نـفسه
كـفـريق جـاهـز وبـطال لـلـدوري الـعـراقي
وكـان عــلى مـوعـد مع الـفـوز الـذي أمـنه
ـــبـــادرة بـــفــضل بـــعــدمـــا اخـــذ زمــام ا
هـمة بشكل اداءالالعـب الذين قـدموا ا
مـقـبول لـيـحجـز  الفـريق بـطاقـة الـتأهل

الـســادسـة  في نـتـيــجـة كـانت حتـصـيل
حــاصل امـام الـفـوارق الــتي ظـهـرت من
الـلقاء االول الـذي عاد الشرطـة بفوائده
وبــكــامـل الــعالمــات بــهــدف عالء عــبــد
الـزهـرة رغـم أرضـيـة الـلـعب الـتي ظـهـر
تـأثـيـرهـا هنـالك قـبل ان يـقـدم الالعـب
مـباراة مـهمة واسـتمـروا بالسـيطرة من
بــدايــة الــلــعب  وكــان الــطـرف األفــضل
ــسـيـطـر وتـالعب بـالـفــريق الـضـيف وا
وحـسم األمـور من الـشـوط األول عـنـدما
افـتتح التـسجيل د 9قـبل ان يعـززه بعد
ثالث دقـــائـق بـــالـــثـــاني قـــبل ان يـــأتي
الـــهـــدف الـــثـــالث  ثم الـــرابع  بـــفـــضل
الــســيــطــرة الــتـي تــمــتع بــهــا الــفــريق
والــلــعب اغــلب  وقت الــشـوط األول في
ـنـافس الـذي اكـتـفى بـالـدفـاع مـنـطـقـة ا
ـد وسط مــحـاوالت فــاشـلــة لـلـحــد من ا
تـواصل للـشرطـة والتـفوق الـهجـومي ا

بــشـكل كــبــيـر   وإنــهـاء األمــور  مـبــكـر
وبـأقل اجلـهـود واليـوجـد أفـضل من ان
يــنـهي الــفـريق  احلــصـة  االولـى بـهـذا
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ومــهم ان يـواصل بـطل الـدوري احملـلي
انـتـصاراته في بـطـولة مـهـمة  والـتـقدم
فـيها  من دور ألخر وبثقة عـالية فقبلها
 جنـح في  الـدور 32وقــلب األمـور عـلى
ــهــمــة عــلى فــريـق الــكــويت  وحــسـم ا
أفـــضل وجه  في لـــقــاء اإليـــاب قــبل ان
ـطــلـوبــة في لــقـاء يــحـقـق الـنــتـيــجــة ا
الـذهـاب مع  نـواذيـبو بـهـدف عالء عـبد
الـزهرة قـبل ان يقـدم مباراة أمس األول
ــدرب بـــشــكل واضـح بــعـــدمــا ســـعى ا
ايـلـتيش لـلـتقـدم بـهدف وهـو مـا حصل
عـندمـا جنح الفـريق في التـسجـيل   ما
مـنحه األريـحية فـيظل خطـوط متكـاملة
ـــســــتـــويـــات تـــضـم أســـمـــاء قــــدمت ا
ـنتـخب الوطـني قبل ان ـطلـوبة  مع ا ا
تـــــعــــكـس دورهــــا وتـــــؤمـن الــــطـــــريق
ـقـبل واالنـتــقـال بـثــقـة كـبــيـرة لـلــدور ا
مـحـقـقـا الـهـدف  في ظل تـواجـد الـلعب
مـيدانـيا بـفضل لـياقـة  الالعبـ وحالة
االنـسـجـام الـتي عـكـسـوهـا رغم ضـعف
تواضع كثيرا  الذي نافس  ا الـفريق ا
لـعب مـدافعـا  طيـلـة الشـوط األول حتى
بــعــد  اهـتــزاز شــبـاكـه مـبــكــرا  مـا زاد
الـط بله إمام زيادة فارق األهداف في
ظل ارجـحـيـة  الـفـريـق  بـهـدف الـتـفوق
في لـقاء الذهـاب  وتمكن فـريق الشرطة
من الـــتـــفـــوق في خـــطـــوطه ســـواء من
اجلــانــبـ والــوسط وفــرض  تــواجـده
ــنــافس بــفـضل في مــنــطــقـة الــفــريق ا
ظــهـور جــمـيـع الالعـبــ الـذين قــدمـوا
مــبــاراة  مـهــمــة وكـان لــهم أرادوا وهم
يـبـحــثـون عن فـوز يـؤمن لـهم االنـتـقـال
ــريـح لــلــدور الــقـــادم في مــواجــهــات ا
ـكـن الـتـكــهن فـيــهـا فـقط مــفـصـلــيـة ال
يـعول فـيهـا على جـهود الالعـب الذين
اسـتــفـادوا من ضـعف وتـراجع الـفـريق
ـرة  حـتى ـنـافـس  الـغـيـر مـتـوازن بـا ا
انه ظـهر مرتبكـا ولعب مفككا ومن دون
ـــتـــوسط تـــركـــيــــز  وكـــان األداء دون ا
بعدما عجزوا من خلق لو فرصة خطرة

بكر على أداء بعدما اثر تقدم الشرطة ا
الـفريق واالسـتمرار في الـتسجـيل  بعد
الـهدف  الثاني  ما فتح الطريق إلضافة
هـدفـ أخـريـ  لـيـنـهي الـشوط األولى
بــنـــســبــة أهــداف كــبـــيــرة  البل يــكــون
قـــدانــــهى األمـــور خالل    45بــــعـــدمـــا
تـصــرف الـشـرطـة  وهـيـمن عـلى أجـواء
ـبـاراة وحـاجـتـهـا لألهـداف والـقـضاء ا
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وحـافظ الشـرطة عـلى تقـدمه الكـبير في
الــشـوط األول ومــنح نـفــسه األفـضــلـيـة
والــتـأثــر فــيـهــا ايـجــابــيـا  في الــشـوط
الـــثــاني وبـــعــد خــمـس دقــائق  تـــمــكن
الــفــريـق من إضــافــة الــهــدف اخلــامس
كن ان يزيد من غلة األهداف لو وكان 
ـتــاحـة تــعـامل الـالعـبــ مع الـفــرص ا
خــصـوصـا بــعـدمـا ذهب الــفـريق األخـر
رتدة لـلهـجوم واالعـتماد عـلى الكـرات ا
لــكن من دون  خــطـوة  او خــلق فــرصـة
لــلـتــهـديف  قــبل ان تـبــقى األمـور حتت
ســـيـــطـــرة الـــشـــرطـــة ويـــقـــول مـــدرب
الـنـاصريـة سـابقـا صاحـب محـمد شيء
مــهم  جــدا  ان يـظــهــر الــشـرطــة بــهـذه
الـروحيـة ويقدم األداء والـنتـيجة بـعيدا
عن مـستوى الفريق الضيف الذي سبق
لعبه  في اللقاء األول  قبل ان وخـسر 
يـعـود بـاخلسـارة الـثـانـية بـعـدمـا  فشل
في مـــواجــهـــة مــفـــارز الــشــرطـــة الــتي
جنـــحت فـي الـــســيـــطـــرة عـــلـى األمــور
ولـعـبت بـثـقـة كبـيـرة وعـالـية واالهم ان
تـسجل العـدد الكبـير من األهداف   قبل
االنــتـقـال لــلـدور األخـر    وبــإمـكـانه ان
يـتجاوزه ألنه في وضع متـكامل ويسير
بـخطـوات ثابت لـكن األمور بـحاجة الى
فــتــرة حتـضــيــر مـواصــلــة إمــام تـوقف
الـدوري احملـلي واقـتـرح ان تـقـوم إدارة
الـفـريـق بـتـنـظـيم بـطـوالت مـصـغـرة مع
قبلة فـرق العاصمة  الن مهمـة الفريق ا
لــيـست بــالـســهـلــة إطالقــا مع كل الـذي
حتــقق في لـقـاء أمس األول الن الـدوري
مــــتـــــوقف كـــــذلك تـــــوقف مـــــبــــاريــــات
ـزدوجة والبـد من الـبحث الـتـصفـيـات ا
عن فـــتــــرة اعـــداد تـــخـــدم الـــفـــريق في

قبلة. ا وريتاني جانب من فرحة العبي الشرطة بعد اخلماسية في شباك ا
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قام رئيس اللجنة
بية الوطنية األو
رعد حمودي
بزيارة وفد
نتخب العراقي ا
لتقد الدعم له في
خليجي 24

الـدورات اخللـيجيـة والغـاية من ذلك عودة
رعب ـصاب للعب مع االزرق وابرزهم ا ا
جـاسم يعـقوب. وحـصل مؤثـر اخر لم يكن
بــاحلــسـبــان عـنــدمـا دعــيـنــا قــبل يـوم من
ـباراة النـهائيـة الفاصـلة الى حفل رفض ا
ـــدرب االســكــتــلــنـــدي داني مــاكــلــ من ا
حـضوره لـلتـفرغ الـتام للـتدريـبات والـلقاء
ـــهم لـــكن بــعـض الالعــبـــ طــلـــبــوا من ا
الـراحـل عـمـوبـابـا وكـان مـسـاعـدا لـلـمدرب
بـأن يتدخل في الـسماح لـعدد من الالعب
او الـــفـــريق كــامـال لــلـــمــشـــاركـــة في هــذا
االحــتــفــال وتــغــيــيــر اجلــو ورفـع احلــالـة
ـعـنـويـة للـتـشـكـيـلة وايـد فـكـرتـهم رئيس ا
ـا ادى الى ــعـز اخلـطــيب  الــوفـد عــبـد ا
قـطع حبل الود مع االسكـتلندي الذي حمل
حـقـائـبه وغـادر الفـنـدق وعـاد بـعد ذلك بال
درب وزر التدريب فـاعلية وحتمل شيخ ا
واخلـطـة. ومضى فـي القـول : سهـر مـعظم
الـالعـبـ لـغـايـة سـاعـات الـصـبـاح االولى
ولـم نسـتطع اتـمـام وحدة تـدريبـيـة بعـدها
وحــاصــرنـا اخلــمـول وخــســرنـا بــعـد ذلك
مــبـاراتـنـا الـفـاصـلــة بـسـبب هـفـوة اداريـة
بــقـيت في الـذاكـرة اســردهـا الـيـوم وابـعـد
درب االسكـتلـندي الذي شـبحـها من ذمـة ا

كان من ابرز من قاد منتخباتنا الوطنية.
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اكـد امـ سـر احتـاد الكـرة الـسـابق احـمد
عباس ان ملف تنظيم العراق خلليجي 25
مـتكامل من النـواحي التنظـيمية واالدارية
والـلوجستية  التي تـضمن اظهار البطولة
ـــظــهـــر الالئـق الـــذي يــتـــنـــاسب مع فـي ا
العب سـمعتها العربـية والقارية بوجود ا
ـمـيزة مـثل جذع الـنـخلـة وملـعب كربالء. ا
ــبـدئــيـة من دول ــوافـقــة ا واضــاف : ان ا

احـمد ان طاقم حتـكيم يابـاني سيصل غدا
اخلــمــيس لــتـولي مــهــمـة ادارة مــبــاريـات
الـبطولة بادوارهـا االولى ونصف النهائي
ويــتـوقع جنــاحـا مـلـحــوظـا لـلــصـافـرة في
ـقـبـلـة واالسـتـفـادة مـن جتارب الـلـقـاءات ا
ـنظـمـة على االمـس واكد حـرص الـلجـنـة ا
تــطـبـيق تــقـنـيـة (فـار )الول مــرة لـلـحـد من

االخطاء التحكيمية.
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ــتــواجـد افــشى الــكــابـ حــسن فــرحـان ا
حــالـيـا في الـدوحــة مع وفـد الـوزارة لـدعم
مــــلف خـــلـــيـــجي  25فـي الـــعـــراق ان اول
ـنـتـخـبــنـا في خـلـيـجي مــشـاركـة عـراقـيــة 
الدوحة بنسختها الرابعة في العام 1976
شـهـدت خسـارة غيـر مـتوقـعة لـكـرتنـا امام
نــظـيـره الـكـويــتي بـربـاعـيــة مـقـابل هـدفي
احـمـد صـبـحي ولـسـبب بـقـي في الـكـتـمان
ـــوفـــدي االحتـــاد الـــعـــراقي حتـــدث عــــنه 
لـلـصـحـافـة الـريـاضـيـة قـائـال : كـنـا االقرب
لـنيل اول الـقاب اخللـيج بتـشكـيلة التـتكرر
ـــرمى ضـــمـت رعـــد حــمـــودي حلـــراســـة ا
ورحــيم كــر ومـجــبل فــرطـوس وفــرحـان
لـلدفاع وصباح عبد اجلليل وعادل خضير
ودكلص عزيز وهادي احمد للوسط وفالح
حـسن وعلي كاظم لـلهجوم فـضال عن بقية
جنــوم االمس كـاظم وعل واحــمـد صـبـحي
وعـلي حـس مـحـمود واخـرين. واضاف :
فـي لـقـاء الـكــويت تـعـادلـنــا بـهـدفـ وكـان
عـلينا خوض لقـاء فاصل حددت له اللجنة
ــنــظــمـة  72ســاعــة الجــرائه لــكن الــوفـد ا
الــشـقــيق بـذل جــهـودا كــبـيـرة فـي تـأجـيل
ـبـاراة بعـد تـساويـنا بـالـنقـاط واالهداف ا
ــــألـــوف في الـى اســـبــــوع وهـــو خــــارج ا

اكـرم وحـسن فـرحـان وكر صـدام واحـمد
عـــبـــاس والــدكـــتــور اســـعـــد الزم واحلــكم
الــدولي الــســابق الــدكـتــور صــبــاح قـاسم
ـنظـمـة للـكـاب فـضال عن دعـوة الـلجـنـة ا
ــبــيـة رعــد حــمــودي رئــيس الــلـجــنــة االو
الوطنية ونائبه فالح حسن ورئيس احتاد
الكرة االسبق حس سعيد والعبي االمس
هــادي احــمـد وعـالء احـمــد وشــخـصــيـات

اخرى.
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تـقام في الساعة اخلامسة والنصف مساء
الـيـوم االربـعـاء مـبـاراة مـنـتـخـبي سـلـطـنة
عـمـان والبـحـرين ضمن لـقـاءات اجملمـوعة
الـثـانيـة في ح يالقـي الفـريق السـعودي
نـظيره الـكويتي في السـاعة الثامـنة مساء
فـي اهم مـواجـهــات الـبــطـولـة احلــالـيـة اذ
حــقق االزرق الــلـقب في  10مــرات وتـمـكن
االخـضر من نيل كأس البطولة في  3نسخ
وتــســنى له الــتــأهل لــلــمــونــديـال في

مرات عديدة.
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رئـيـس  جلـنة احلـكـام في
الــبــطــولــة اخلــلــيــجــيـة
الــعــراقي طـارق احــمـد
اعــــــــلـن عـن وصـــــــول
حــكــام من سـويــسـرا
وبـــلــجــيــكــا واســيــا
لـــقـــيــادة مـــبـــاريــات
الـــنــســخـــة احلــالــيــة
فــــــــضال عـن قـــــــضـــــــاة
ـالعـب من الــــــبــــــلـــــدان ا
ـنـضـويـة للـكـأس الـرابـعة ا
والـــعــشـــرين وتـــخــلف عـــنــهم
ـثـلـي الـصافـرة مـن الـسـعـودية
جـــراء الــتــزامـــهم الــســـابق قــبل
االفـتتاح بدورة تطويرية في مقر
االحتــــــــاد الـــــــقــــــــاري في
مـــالــيـــزيــا. واوضح

اخلــلــيج ورغــبـتــهم بــاقـامــتــهـا بــالــعـراق
لف واحلـضـور بـكثـافـة يعـزز  من جنـاح ا
فـي كسب رضـا وثنـاء اجلمـيع السيـما انه
يزة وصورة منـظمة تعطي اعـد بطريقـة 
الــقـدرة عـلى بـراعـة الـعـراق في احـتـضـان
البطوالت وبراعته في النجاح في التنظيم
الـــــذي ســـــبـق ان اشـــــاد فـــــيه االشـــــقـــــاء
واالصـدقاء. واشار عبـاس الى ان التعاون
الــكـبـيـر والـواضح بــ اجلـهـد احلـكـومي
ـــعـــروفـــ واالعالم من وجنــــوم الـــكـــرة ا
لف خـطـوات االيـجابـيـة وركـيزة لـنـجـاح ا
الـعراقي في احتـضان خليجي  25 اضافة

الى تطور البنى التحتية.
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امــتــدح الــنــجم الــكــروي الـســابق يــونس
مـحـمود مـهـاجم منـتـخبـنـا الوطـني مـيمي
يزة وبإمكانه التطور تلك قدرات  بانه 
ـنـتــخب الـوطـني النه مـازال بــسـرعـة مع ا
في مقتبل العمر وانه افضل مني. ورفض
الـسفـاح ان يتم مـقارنتـي مع ميمي الن كل
ـيزات تـلك مـواصـفات خـاصـة و العـب 
فنية وبدنية مختلفة واليوجد العب يشابه
االخـر واضاف : اتمنى للجيل احلالي من
ـنـتخب الـوطـني الـنجـاح والـتألق العـبي ا
وحتـقـيق افـضـل االجنـازات في الـبـطوالت

اخلليجية واالسيوية والدولية.
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سابقات في خليجي اوضح رئيس جلنة ا
حـمـيـد الـشيـبـاني  الى ان اي مـنـتخب 24
يـرغب في تـقـد احـتجـاج يـجب ان يـكون
خـالل اربع ساعات من الـقرار االنـضباطي
ــوفـد ــبــاراة. واضــاف  او بــعــد نــهــايـة ا
احتــاد الـصــحـافــة الـريــاضـيـة :يــقـدم  مع
االحـتجـاج مبـلغ قدره  5االلـف ريال قطري

وفـي حـال تـقـد االحـتـجــاج بـعـد انـتـهـاء
ـــقــرر يــهـــمل الــطـــلب ويــرفض الـــفــتــرة ا
ـكـن البـت فيـه لـذلك البـد من االلـتزام وال
ـواعيد لالبتـعاد عن الوقوع في اخلروج

عن النص والقانون.
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ـنظـمـة لبـطـولة خـلـيجي وجّـهت الـلـجنـة ا
24  دعـوةً رسمـية خلـمسة العـب عـراقي
دولـيـ سابـق حلـضـور مبـاراة االفتـتاح
الـتي جرت امس االول وشملت الدعوة كلًا
بـية الـوطـنيـة رعد مـن رئيس الـلجـنـة األو
حــمـودي ونـائـبه األوّل فالح حـسن كـذلك
ـنـظـمـة لـلـبـطـولـة دعـوةً وجــهت الـلـجـنـة ا
رسـمـيـة إلى الالعـب الـدولـيَـ السـابـقَ
هــــادي أحـــمــــد وعالء أحــــمـــد حلــــضـــور
الــبـطـولـة اخلـلــيـجـيـة فـضــلًـا عن تـوجـيه
الـــدعــوة لــرئـــيس اتّــحــاد الـــكــرة األســبق

حس سعيد.
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أعـلـنت الـلجـنـة العـلـيـا للـمـشاريع واإلرث
سؤولة عن تنفـيذ مشاريع بطولة اجلـهة ا
كـأس الـعـالـم قـطر  2022 عـن اخـتـيار 10
سـفراء جدد من جنوم الريـاضة  لينضموا
إلـى برنامـجهـا للـسفـراء الذي يـضم أيضاً
اإلســـــبــــانـي تــــشـــــافي هـــــيــــرنـــــانــــديــــز
والـكـاميـروني صامـويل إيتـو والبـرازيلي
كـافـو واإلعالمي الـقـطـري محـمـد سـعدون
الــكــواري. تــضم قـائــمــة الـســفــراء اجلـدد
جنــومــاً في ســمــاء كــرة الــقـدم وهـم: عـلي
احلــبـسـي ومـبــارك مـصــطـفى وإبــراهـيم
خــلـفــان وعـادل خــمـيس وأحــمـد خــلـيل
وخـــالــد ســلــمــان ومــحــمــد أبــو تــريــكــة
ــطــوع ووائل ويــونـس مــحـمــود وبــدر ا

جمعة.
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بية الوطنية العراقية بعد واخيرا  اقـرار قانون اللجنة االو
سـنـوات من الـفراغ الـقـانـوني وقـد شكل هـذا الـقـرار خـطوة
ايجـابـيـة على الـطـريق الـصحـيح بـالنـسـبـة للـواقع الـرياضي
ـؤسسـات الريـاضيـة الرسـميـة والتي عـانت االمرين وعـمل ا
بسبب غـياب قوانيـنها وخـاصة هذا القـانون ( قانون الـلجنة
ـا اربك الــعـمل الــريـاضي بــشـكل عــام وعـمل ــبـيــة )  االو
بية في العراق سؤولة عن الرياضة االو اللجنة التي تعتبر ا
الحـظات التي وجدناهـا في هذا القانون اال ان ومع بعض ا
وجـود قـانـون لـتـنـظـيم الـعـمل الـريـاضـي هو خـيـر مـن غـياب
القانـون وسيضع اسـاسا صحـيحا لـلعمل الـرياضي وينهي
حـالـة الفـوضى واالرجتال والـعشـوائيـة التي سـادت القـطاع
الــريـاضي واخلالفـات واالجــتـهـادات والـتـعــكـز عـلى الـقـرار
ا تسبب بي الـدولي وعدم االلتزام بالقرارات الـوطنية  االو
في ارباك وارتـباك الـعـمل الريـاضي في االنديـة واالحتادات
الـريــاضـيــة . والـيــوم وقـد اقــر هـذا الــقـانــون وصـار واقــعـا
وسنـبدأ بخطوات على الطـريق الرياضي الصحيح ومع هذا
الحظـات الـسريـعـة التـي اضعـهـا امام انـظار لـدينـا بـعض ا
قـادة الـرياضـة والعـاملـ فـيهـا واولهـا الـعمل من اجل واقع
ريـاضي مـعــافى من الـصــراعـات واخلالفـات وحــسـاسـيـات
اضي وجتـاوز ( ايام الزمن الديكتاتوري ) ومن هو االحق ا
بقـيادة الرياضـة . واالمر الثـاني العمل عـلى تسريع اصدار
ـا يـضمن الـتنـسيق قـوان لـالنديـة واالحتادات الـرياضـية 
بية الـصادر ( اليوم ) على ان وعدم الـتقاطع مع قانـون االو
تـتــضـمن هـذه الـقــوانـ تـواجـد الـكــفـاءات واخلـبـرات وعـدم
بيـة ومكتـبها التـنفيذي تهميـشها النـها ستشـكل اساس االو
الي الن كـما نـؤكـد على اهـميـة مكـافـحة الـفسـاد االداري وا
ـال الـعام ـبـية اجلـديـد اعطى حـريـة التـصـرف با قـانون االو
في مـكانـات وبـشـكل منـفـلت مع حـفظـهـا في مكـانـات اخرى
كـتب الـتـنـفـيذي الن مـثل عـدم اعطـاء رواتب لـلـعـامـل فـي ا
ـبـيـة تـطوعـي كـمـا نـصت الـقـوانـ الـدولـية . الـعـمـل في االو
وكـذلك وجـدنـا غـيــابـا واضـحـا لـلــمـسـتـوى الـعــلـمي لـقـيـادة
ــبـيــة الن الــقـانــون اجلـديــد اغــفل الـشــهـادة ــؤســسـة االو ا
ا كـان عـليه في الدراسـيـة لـلعـامـل فـيـهـا وهذا بـالـعكـس 
الـقوانـ السـابقـة التي حـددت مسـتوى الـدراسة بـاالعدادية
عـلى االقـل ! وكـذلك اعــطت حــقــوقـا اضــافــيــة لـلــمــكـتب
الـتنفـيذي في اصـدار التـعلـيمات وحـرية تـطبـيقهـا بيـنما
الـواجب يـتـطلب حتـديـد مـسارات الـعـمل وفق الـقـانون
وكــذلك وجــدنــا ان الــقــانــون احلـالـي قــد اغـفـل عـدد
ــبي وهـــو امــر مــهم الـــدورات لــقــيـــادة الــعــمـل االو
فــالـواجـب ان حتـدد بــدورة او دورتــ وهي رغــبـة
كبـيـرة لـدى الـقـاعدة الـريـاضـيـة لـتجـديـد الـقـيادة
وشـبابـيـتـهـا وتطـويـرهـا . انـها مالحـظـات مـهـمة

وضرورية . 
احـبـتي ياقـادة الـرياضـة انـنا نـهيـب بكم الـيوم
شـاكل ـبـيـة وبـعـد ا وبـعـد صـدور قـانـون االو
التي عـانت منها الريـاضة بكل تفـاصيلها ان
تـرفـعــوا شـعـار االصالح لـلـواقع الـريـاضي
ــشــبـــوهــ والــفــاســدين وطالب وابــعــاد ا
ــــنـــاصب والــــذي قـــادوا الـــريــــاضـــة في ا
راحل الـسابـقة واكـدوا فشـلهم وخـيبـتهم ا
بـان يـسـتــثـمـروا الـوضع اجلـديـد حـيث ان
عشـرات االلوف مـن العـراقيـ قد خـرجوا
في تــــظــــاهـــرات الـى ســــاحـــات الــــشـــرف
واالعـــــتـــــصـــــام مـن اجل اصـالح الـــــواقع
الــعـــراقي وحـــري بــنــا

نـحن الـريـاضـيـ ان
لـبية نكـون من اوائل القـطاعـات ا
لـهــذا الـنــداء وان نـسـاهـم بـقـطع
الــــطـــريق امــــام كل مـن افـــســـد

واساء للرياضة ولوطنه .
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ـنتـخب العراقي أكـد حسـ علي جنم ا
والـزوراء حس علي أنه باشر مراحل
الـتـأهـيل الـبـدني بـعـد تـمـاثـلـه لـلـشـفاء

الــتـام من الـتـداخل اجلـراحي لإلصـابـة
العب الـــتي حلــقت به وأبــعـــدته عن ا
لـفـتـرة قاربـت الشـهـرين. وقـال علي انه
خـالل نــهـايــة األســبــوع احلــالـي أكـون
أنـهيت مرحلة اإلعـداد وسأكون جاهزا
ـبـاريـات في حـال احـتـاجـني خلــوض ا

نتخب الوطني.  ا
وافـقة الـرسمـية من ولـفت أنه يـنتـظر ا
الــطــبــيب اخملــتص الــذي أشــرف عــلى
ـمـكن تـأهـيـله في قـطـر وبـالـتـالي من ا
ـبـاريـات. وبـ أنه شـخـصـيـا خـوض ا
يــجــد نـــفــسه جــاهــزا بــدنــيــا خلــوض
ـباريات لكنه بحاجة إلى تصريح من ا
الــطـــبــيب لــتـــكــون هــنــاك طـــمــأنــيــنــة

للمشاركة. 
ـنــتـخب الـوطـني وحــول مـصـيـره مع ا
أوضـح أنه ســيـعــود نــهــايــة األســبـوع
احلــالـي لــلــتــدريــبــات بــقــوة واألمــور
مـتروك لـلمـدرب كاتـانيـتش. وأشار إلى
أنه يـتـطـلع لـلحـاق بـبطـولـة اخلـليج ال
ســـيــمــا وأنـه تــوج بــلــقـب األفــضل في
ـاضيـة. يشـار إلى أن حس الـنسـخة ا
عـلي تعرض للكسر أثناء مباراة فريقه
الـــزوراء فـي بـــطـــولــــة كـــاس مـــحـــمـــد

السادس لألندية العربية.
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تـشهـد اروقة الـبطـولة اخلـليـجيـة احلالـية
ـقــامـة في الـدوحــة يـوم غـد بــكـرة الــقـدم ا
تـقـد مـلـف اسـتـضـافـة الـعـراق لـلـنـسـخة
ـكـلف ــقـبـلـة وســيـعـرض فـريق الــعـمل ا ا
ـسـابـقة ـهـمـة مـتـطـلـبـات اجنـاح ا بـهـذه ا
وتـــفــاصــيل فــنــيـــة واداريــة تــدعم مــســار
احـتضانهـا. واشارت مصادر مطـلعة لوفد
االحتـاد الـعراقـي للـصـحافـة الـرياضـية ان
اجـتـماعـا سـيعـقـد غدا اخلـمـيس بحـضور
ــنــضـويــة الحتــاد كـأس رؤســاء الــوفـود ا
اخلـلـيج لـبـحث الـعـديـد من الـقـضـايا ومن
بـينها ملف استضـافة العراق للنسخة 25
وتــقــد كل مــايــدعم خــطــوات احــتــضـان
بـلدنا الشقائه والسبل الـكفيلة بنجاح هذا
ـسـعى الـذي اجل الكـثـر من مـرة السـباب ا
مــخــتـلــفــة . واصـطــحـبـت وزارة الـشــبـاب
والــريـاضـة واحتــاد الـكـرة الــعـديـد من
جنـوم ورواد ريـاضـتـنـا لـدعم مـلف
االسـتضافة واسنـدت تفاصيله
الـى الدكـتـور جـبـار ارحـيمه
ـــــؤمل ان يـــــحـــــظى ومـن ا
ـــوافـــقـــة عـــلـى ضــوء بـــا
تـــعـــهـــدات ســـابـــقـــة من
ـــعـــنـــيـــ فـي االحتــاد ا
اخلـليـجي بقـبول الـطلب
الــعــراقي قــبـل ان تـكــلف
الـــــــكــــــويت والــــــدوحــــــة
. بـالـنـسخـتـ الـسابـقـت
وضــم وفـــــــــــد الـــــــــــوزارة
عني الـعديد من واالحتـاد ا
رواد ريــاضـتـنـا وجنـوم
الـكـرة امـثـال نـشأت

qŠ«d  XKL √ ∫wKŽ

qO¼Q² «

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

الكـمة بـياد طـوكيـو حـكمـان من العـراق لـقيـادة نزاالت ا ـنظـمـة الو رشـحت اللـجـنة ا
الكــمـة مــحــمـد ــنـسـق االعالمي الحتــاد ا الـتي ســتــقـام فـي طـوكــيـو .2020 وقــال ا
اخلـفـاجي ان "احلـكم الـعـراقي غـضـنفـر خـلـيل ابـراهـيم خـضع لـسـلـسـة اخـتـبارات
بـيـاد طـوكـيو شـرف عـلى قـيـادة نـزاالت او تـمهـيـدا لـتـسـميـته ضـمن طـاقم احلـكـام ا
نظمة مـجموعة من الشروط الواجب تـوفرها في احلكم اهمها عدم ووضعت الـلجنة ا
ـبـيـة سـابـقة". احـتـكـاكه مع اي احتـاد ويـجب ان يـكـون غـير مـشـارك في اي دورة او
ـبيـاد دأبت عـلى اعـتـمـاد وجـوه جـديدة ـنـظـمـة لالو واضـاف اخلـفـاجي ان "الـلجـنـة ا
وضخ دماء شـابة لقيـادة النزاالت وتقـدم للترشيـح مجموعة مـن احلكام العرب وصل
عددهم الى  15حكـما وقع االخـتيار عـلى اثنـ وهما من الـعراق حـيث خضع احلكم
ـبـياد ـقيم في لـنـدن الى اختـبـارات التـحـكيم اخلـاصـة باالو االخـر محـمـد الـسنـوي ا
ـرشـحان من الـعـراق وبالـتالي هـو اجنـاز اخر يـحسب لـيـصبح احلـكمـان الـعربـيان ا
الكـمة الـعراقي". جتدر االشـارة الى ان احلكم مـحمد الـسنـوي حصل على الحتاد ا

تحدة. ملكة ا شهادة  1starمن العراق قبل ان يقرر الهجرة الى عاصمة ا
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