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وافـقته تلـقتْ إدارة نادي الـشرطـة الريـاضي إشعـاراً من االحتاد اآلسـيوي لـكرة الـقدم يـبلـغه 
على إقـامة مبـاريات دوري أبـطال آسيـا في ملـعب فرانـسوا حريـري في أربيل. وذكـر النادي في
بيـان أن إدارة النـادي حددت في وقت سـابق ملـعب كربالء الـدولي ليـكون أرضـاً له في البـطولة
حيث أرسل االحتـاد اآلسيوي كتاباً الى إدارة القـيثارة اخلضراء يبلغـه بأن مبارياته ستقام في
لعـب لتخاطب وجـودة في مجمـوعة الشـرطة أبدت اعـتراضهـا على ا كربالء مبـيناً أن األنـدية ا
لـعب من كربالء الى أربـيل. يذكـر أن الشـرطة سـيواجه إدارة الشـرطة االحتـاد اآلسيـوي بنـقل ا
عــلى مــلــعب "فــرانــســوا حــريــري" كـالً من االســتــقالل اإليــراني والــوحــدة اإلمــاراتي واألهــلي

. قبل السعودي في  10 و 17 شباط و 7 نيسان ا
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ـســابـقــات بـاحتــاد الـكـرة اعـلــنت جلـنــة ا
الـعـراقـي امس الـثالثـاء عن اجـراء قـرعـة
ــمـتــاز الــيـوم جــديـدة لــلــدوري الـكــروي ا
االربــعــاء. وذكــر بــيـان لـالحتــاد ان جلــنـة
ـثـلي االنـديـة ـسـابـقــات تـدعـو جـمـيـع  ا
للحضـور اليوم االربعـاء الساعة 12 ظهراً
الجـــراء قـــرعـــة الـــدوري لالنـــديـــــــــــــــــــة
ــشــاركــة. يـشــار الى ان جلــنـة الــــــــ 15 ا
سـابقـات كانت قد اجـرت في وقت سابق ا
ــمــتـاز لــثالثــة مــجــامـيع قــرعــة الـدوري ا
. وطالبت انـدية فرق شاركة  15 فريقـاً و

ـمـتاز اجملـمـوعـة الـثـانـية بـدوري الـكـرة ا
جلــنـــة مــســـابــقـــات احتــاد الـــكــرة بـــنــقل
منـافسـتها من اقـليم كـردستـان الى بغداد.
وقــال مــصــدر من داخل الــلــجــنــة إن فـرق
ـمـتـاز اجملـمـوعـة الـثـانـيـة بـدوري الـكـرة ا
(الــقــوة اجلـويــة واحلــدود والــصــنــاعـات
الـكهـربـائيـة والـنفط) وجـميـعـها من انـدية
بـغداد رفـضت الـلعب في اقـلـيم كردسـتان
ونـقل مـنـافـسـاتـهـا الى بـغـداد مـبـيـنا ان
نـــفس االنـــديــة كـــانت قــد وافـــقت الـــلــعب
بــاإلقــلــيم في اجــتــمــاع االنــديــة بــلــجــنــة
سابـقات اثنـاء اللقاء الـتشاوري واجراء ا

ـمـتـاز قد الـقـرعـة. وكـانـت قـرعـة الـدوري ا
وزعت االنــديـة الـ  15الى ثالث مــجــامــيع
تــلــعب جــمـــيــعــهــا في اقـــلــيم كــردســتــان
مــــنــــتــــصـف شــــبــــاط اجلــــاري وضــــمت
اجملـمـوعـة االولى وتـلـعب بـالـسـلـيـمـانـية
ـيـنـاء - فـرق (الــزوراء- نـفط اجلـنـوب - ا
النـجف- الكهـرباء) اما اجملـموعة الـثانية
قرر لها ان تلعب في دهوك فتألفت من وا
(الـقـوة اجلــويـة - احلــدود - الـصــنـاعـات
الـكـهـربـائـيـة- بـغـداد - الـنـفط) والـثـالـثـة
وتـلعب بـأربـيل ضـمت (الشـرطـة- أربيل-

نفط ميسان  –نفط الوسط  –الطلبة).
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يسعى أربيل إلى
وضع بصماته
بقوة في منافسات
متاز الدوري ا

يـجب الن مـشـكـلـة فـرقـنـا هـو عـنـد الـلـعب
ذهابا وبـعدما خرجـت من البطـولة بشكل
ـســتـواهـا غـيــر مـقـنـع  وإمـام فــرق هي 
سـوغات إمام تاثير كن بعد إطالق ا وال
بـاريات وهـذا يـبقى مـرهـون بالالعـب ا

كما يظهـر نفط الوسط باحلالـة االيجابية
جـموعـة العب مع بعد تـعزيـز صفـوفه 
اسـتـمـرار اإلعــداد  الـذي سـيـشــهـد اقـامـة
ـبـاريـات الـتـجريـبـيـة في بـغداد عدد من ا
في ظل حـرص اإلدارة عـلى  احلـفاظ عـلى
ـنـافـسـات بـقوة مسـار الـفـريق  ودخـول ا
وتــركــيــز وطــمــوحــات حتــقــيق االجنــاز.
واحلـال لـلــطالب الـذين رتــبـوا صــفـوفـهم
ـدرب احــمـد خــضـيـر وفـقــا الخـتـيــارات ا
وتعزيـزها لـلدفاع عن سـمعـة الفريق وفي
ـقـنع جلــمـهـوره من ان يـظـهــر بـالـشــكل ا
ـبــاريــات بــاهـتــمــام عــبـر خالل خــوض ا
ـوجودين كـما تـبرز مجـموعـة الالعبـ ا
حظوظ نـفط ميـسان واالنـدفاع لـلمـشاركة
عـلى امل ان يـظـهـر الــطـرف الـقـادر فـيـهـا
ا مـستعـدة أكثـر منه امام فـرق قويـة ور

وبعدما اعار العب للشرطة.
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ـــشـــاركـــة اربـــيـل الـــتي حتـــمل ونـــعـــود 
تـوجــهــات جــديــة   تـدفع لــلــعــمل األكــبـر
واالهم في تـكوين فـريق بـأفـضل جـاهـزية
من اجل احلـصــول عـلـى الـلــقب اخلـامس
ـشـاركـة امـام بـطـولـة تـظــهـر كل ظـروف ا
االفضـل له مـا دفع ادارته لـلـعمـل في هذه
األوقات والتعامل مع األمور في  االعتماد
عـلى عــنـاصــر قـادرة لـلــدفـاع عن الــفـريق
والستـعـادة دوره بعـدمـا جنح خالل سـتة
مواسم  احلصـول على لـقب الدوري الذي
حقـقه ثالث مرات مـتتـالية  2006و2007
و 2008و 2011في وقت كان يضم أفضل
الالعــبــ وسط إمــكــانــات مــالــيــة كــانت
حتتاج الى عمل استـثماري كبيـر للحفاظ
وإدامـة  أنـشـطـة الـنـادي حـيث فـريق كـرة
ـنـتخب القـدم حـتى اتت مـرة مـثل فـيهـا ا
الوطـني بعـدما اسـتقـطب العبـ وأسماء

وقت تكون ادارة النادي قد انتدبت أربعة
نـتـخب الوطـني ونادي العبـ هم العب ا
اوربــيـرو الــســويــســري والعب الــشــرطـة
شيـركو كـر والعـبا الـكـرخ  عدي شـهاب
وعمر عبد الرحمن لـتعزيز خطوط الفريق
ــشـاركــة الـفــرصـة ومـحــاولـة اســتـغالل ا
حيث األرض واجلـمـهور وتـعـزيز خـطوط
الـلـعب والـتـعـويل عـلى عـنـاصـره  لـبـلوغ
صدارة اجملمـوعة كـمنـجز اولي في مـهمة
صـعبـة امـام فـرق قـويـة ومـسـتـعـدة حيث
الـشـرطــة اجلـاهـز لــبـطـولــة دوري إبـطـال
اســيــا وتــواصل الــوحــدات الــتــدريــبــيــة
خلـوض اولى مـبـاريـاته عـنـدمـا يـستـقـبل
استقالل طهران الثـالثاء القادم في ملعب
واتـية في ان فرانـسو حـريـري الفـرصـة ا
ينـتـقل لـلـعب في اربـيل ومن اجل حتـقيق
مشاركـة ناجـحة وان يـبقى فـيهـا ابعد من
مبـاريات اجملـموعـة عـبر جـهود  خـطوطه
التـي دعمـت بالعبـ مـحـلـ ومـحـتـرف
وأهميـة التعـامل مع مباريـات األرض كما

كم يـستـغـرق الـوقت حـتى تـظهـر لـلـعـيان
ــا جتـري األمــور حتت ضـغط ونــفـوذ طـا
شخصـيات وأشخـاص والرغبـة اجلامحة
لـلـوصـول وطــرق أبـواب االحتـاد من قـبل
ن يــحــالــفــهم احلض في احملــظــوظــ 
ــــؤقـــتــــة طـــبــــعـــا  الن ـــهــــمـــة ا تـــولـي ا
االخـتــيــارات تــاتي دومـا عــبــر الــعالقـات
ـــا حــتى الــتــهــديــدات والــتــأثــيــرات ور
كن ان يـشكل بـذلك  ومـتوقع ان تـمر وال
نتظرة بالـسر امام الصراع على اإلدارة ا
الـدخـول والـعــمل فـيـهـا والــبـعض يـراهـا
واجه ورمــــزا شـــخـــصــــيـــا وقــــد اليـــصل
لالحتـاد  اال خالل االجـتــمـاعـات. الـوضع
احلالي الـذي علـيه الفـرق غيـر واضح  ما
دفـعــهــا الى اطالق  الــتــصـريــحــات الـتي
تطـلق من هـذا الـفـريق وذلك مـنـها تـنـتـقد
العب وأخـرى الــتـنـظــيم  ومـنــهـا  تـرى ا
ـبــاريـات والــتــواجـد في اإلقــلـيم إقـامــة ا
ـالية سيكـلفـها مـبالغ كبـيرة إمـام األزمة ا
الـتي تـعـيــشـهـا األنـديــة ويـبـدو ان هـنـاك
توجها من الفرق لتـأجيل البطولة او نقل
التصفـيات الى العاصـمة في نفس الوقت
فــاغــلب الــفــرق تــواصل اإلعــداد وإقــامــة
ــبــاريــات الــتــجــريــبــيــة وأخــرى قــامت ا
بـانـتـدابـات سـعـيـا إلكـمـال الـتـحـضـيـرات
والـدخـول في الـبـطـولة بـشـكـل يؤمـن لـها
ـــوسم ـــشـــاركـــة وهي الـــوحـــيـــدة في ا ا
احلـالي وتــوقــفت بـســبب االحــتـجــاجـات
الشـعبـيـة لكن بـعض الـفرق اهـتـمت فيـها
وراحت تـضـغـط عـلى االحتـاد في وقــتـهـا
إلقامة البطـولة   التي باتـت تمثل  حتديا
للكل ومـا يعيـق األمور والتـوجه الى إلية
أخــرى وهــنــاك اخــبـار عـن رغــبــة الــفـرق
نسـحبـة اخلمسـة في العـودة للمـشاركة ا

بالبطولة.
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شـاركة ـهتـمـة كثـيرا بـا ومن ب الـفرق ا
فــريق اربـــيل الــذي يـــجــد من مـــشــاركــته
ساعـدة في الصراع ـهمـة وا قـبولة وا با
على لقبها او ضمان مشاركة خارجية في
ظل إقـــامــة جـــمــيع الـــفــريـق في مــلـــعــبه
بـفــرانـســو حـريــري وبـ جــمـهـوره والن
مـجــمـوعـتـه تـضم فــرق  قـويـة جــمـيــعـهـا
متوقـع ان تشهـد مبـاريات قـوية (الـشرطة
والطالب ونفط الوسط ونـفط ميسان) في

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

مع اقـتــراب مـوعـد بــدء مـنــافـسـات دوري
قـرر أخذت تزداد الكرة بـاليـته اجلديـدة ا
ـــشــاركـــة  في تـــأخــر مــخـــاوف الـــفــرق ا
ـقــررة في الـسـادس عـشـر من انـطالقـته ا
الـشــهـر احلــالي وهــو مـا جــعل مـنــهـا ان
تــتــردد وسط  الــتــفــكــيــر في  حــســابــات
صـرف األمــوال والــنــفـقــات األخــرى إمـام
وعود  فـقط بإقـامـة البـطـولة وسط  حـالة
الـفــراغ في احتــاد الـكــرة بـعــد اســتـقــالـة
كـتب الـتـنـفـيـذي واليـوجـد ولـو شخص ا
يـتـابع األمـور وتـمـشـيـتـهـا كـمـا طـلب ذلك
ؤكد ـؤقتة ا الفيفا حلـ تشكيل اإلدارة ا
سيشـهد تـشكـيلهـا سبـاقا وصراعـا علـنيا
واخــر خـلـف الـكــوالــيس البل تــســقــيــطـا
الشخـاص لـتـمـرير األسـمـاء بـ من يـريد
الوصـول الى جمـهوريـة القـدم وهو االهم
من وجهـة نظـرهم الـشخـصيـة في مظـاهر
ـدة أسبوع وخلدمـة مصالـح  ولو الـعمل 
ولــيس لــشـيء اخــر ولــيس إلدارة األمــور
والتأسيس لعمل أكثر تطورا حل إجراء
ـقـبــلـة والن تـأخـر تـشـكـيل االنـتـخـابـات ا
ـؤقــتــة يــدخل أيــضـا فـي فـوضى اإلدارة 
الـعـمل لـيس بــاحتـاد الـكـرة وحـدة بل في
ـــؤســســات الــريـــاضــيــة ســواء جــمــيع ا
شـرفة وهـذا يـعود  النـعدام العـملـيـة او ا
ـبيـتـة واحملسـومة ضوابط االنـتـخابـات ا
ـي اخلـبــرة  البل الـتـي أتت بــأنــاس عـد
ليس لـهم عالقـة بـالريـاضـة  وإطالق الـيد

لهم  وهو ما اضر بالرياضة.
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وفيـمـا يـخص إقـامـة الـدوري وبـعـيدا عن
ـغـلـقـة واليـوجد فراغ االحتـاد واألبـواب ا
من يـديــر األمــور الـتـي اسـتــمــرت تـســيـر
عـكـس االجتـاه الــصــحــيح قــبل ان تــبـقى
تقـلـيـدية وهـو مـا يـظـهر إمـام الـكل الـيوم
امام حـيـرة فرق الـدوري وماذا تـفـعل وما
يجب فـعـله فـيـمـا يتـعـلق بـالـدوري وكيف
ـالعب صـــاحلــة ـــشــاركـــة وهل ا ــكـن ا
لـكــنـهــا لم جتــد من يـرد عــلـيــهـا مــا يـرى
الـبـعض ان مـسـتـقـبل الـبـطـولة مـهـدد في
وقت أخـذت اغـلـب الـفـرق تــسـويغ األمـور
ــــعــــاكـس وفي تــــوجه بــــان بــــاالجتــــاه ا
واتـية إلقامـة البـطولة الظروف لـيست بـا
ـؤقـتـة ومن يـدري حلـ تـشـكـيل اإلدارة ا
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ــــعــــجــــزات وســــيــــادة لــــغــــة األرقــــام في ظل غــــيــــاب ا
واإلحـصاءات أصـبحت اغـلب التـوقعـات في كرة الـقدم
ـفـاجـئـات تـعــد أولى مـصـادر الـتـنـبـؤ بـرغم كــونـهـا ام ا
ستند الى لغة األرقام بني على الوقـائع وا واالستـنتاج ا
ثال ان لـيفربول صـادر. فحيـنما يتـوقع  على سبـيل ا وا
رليـغ وكذا االحتفاظ مرشح سـاخن لتحقـيق بطولة الـبر
بـبـطــولـة الـشـامـبـيـوزلــيغ. لم يـات ذاك بـنـاءا عـلى ضـرب
الـتخت او االرجتـال او العـاطفـة او االستـناد الى أسـماء
الك التـدريـبي وان كـان ذاك مـعـزز لـلـنـتائج الالعـبـ وا
لـكن الــكـلــمـة الــفـصل دائــمـا مـا تــات عـبــر االحـصـاءات
واألرقام الـتي هي لغـة دالة متـرجمـة حلسن التـخطيط او
فشـله وقـوة وعلـميـة قرارات اإلدارة او ضـعفـها. من هـنا
بـدا الـفـيـفـا واالحتادات الـوطـنـيـة والقـاريـة تـعـطي جـائزة
ـعـيـار الـفـوز واخلـسـارة افـضل احتـاد وادارات. لـيس 
ـؤسـسـة فـحـسب  بل ان االداء اإلداري الـعـام لـرئـاسـة ا
هو من يـات ببـقـية الـنتـائج االيـجابـية فـنـية او اقـتصـادية

وغيرها.
نادي بـرشلـونة االسبـاني يعـد من ب األفضل بـ اندية
العـالم الرياضـية االحـترافيـة سيمـا في مجال كـرة القدم
التـي تعززت السيادة له فيـها خالل سنوات خلت لوجود
ــتــمـيــزة فــضال عن بــروز الــظــاهـرة ــواهب ا جــيل من ا
العب في وقت ــيـة مــسي الــذي يـنــدر ان تـنــجب ا الــعـا
قريب مـثله. هنـا أيضا ليـس من باب االعجاب والـعاطفة.
بـقـدر مــا هـو كالم مـسـتـنــد الى ارقـام قـيـاســيـة مـتـخـمـة
اصبـح من العـسـيـر االتيـان بـهـا وبلـوغـهـا من العب اخر

في وقت قريب.
إدارة الـنادي ارتـكـبت عدداً من الـقـرارات اخلاطـئـة التي
ـســتـوى الــهـزيل خالل أدت الى ظــهـور الــبـرشــا بـهــذا ا
ـوسـم احلـالي تـمـثـلت بـهـدر أمـوال كـبـيـرة عـلى العـبـ ا
سـتـوى الـطـموح وال يـنـسـجم اداؤهم مع الـتـيكي لـيس 
تاكـا. فبعد صـفقات حـالبة لثـروات النادي مثل ( كـوتنيو
ودمــبـلي وكــريـزمــان وغـيــرهم ). أدت الى فـشل الــفـريق
بـأكثر من جـانب اضطـرت اإلدارة فيه وعلى غـير عـادتها
ـدرب فـالــفـيـردي بـوقـت حـرج واالتـيـان بــالـبـديل إقـالــة ا
غـمـور كـيكي في خـطـوة خطـيـرة أخـرى. معـززة بـفشل ا
واضـح للـمـيـركـاتو الـشـتـوي الـذي اخفـقـوا فـيه بـتـسويق
ـنـسجـم مع أداء الـبـرشا كـما لم بعض العـبـيهم غـير ا
تـســتـطع اإلدارة الـتــعـاقـد مع بــديل لـسـواريــز او تـعـزيـز
صفـوف الـفـريق برحـلـته لـلمـوسم احلـالي الـصعـبـة التي

تكاد تكون مستندة الى مهارة ميسي بشكل بحت.
ــدرب اجلـــديــد في اخـــر اربع مــبـــاريــات حتـت قــيـــادة ا
ســيـتــسـ لم يــقـدم الــفـريق أي جــديـد او دلــيل عـلى ان
الفـريق سيـستـطيع حتقـيق الثالثـية. اذ ظـلت علـة الفريق
واضـحة حتت أي ضـغط عام من قـبل أي فريق ولـو كان
من الـدرجة الثـانية ذلك في الـدفاع امـا في الهجـوم فقد
صـعب عــلـيـهم اخــتـراق أي دفـاعـات مــتـكـتـلــة او تـمـتـلك
ــرونـة ولـو ال وجــود مـسي لــكـاد الــبـرشـا ان يــقـبع في ا
قائمة الوسط طبقا لالرقام واالحصائيات أيضا. من هنا
فـان الـبـعض يــتـنـبـا سـيـمـا بـعـد فـشل تـعـويض سـواريـز
يركـاتو الشتـوي بان ملعب واالتيـان بنجـوم جدد خالل ا
سان مـيمـيس ومـباراتـهم ضد اتـلـتكـيو بـالـباو قـد يشـهد
خـروج مـبـكــر لـلـبـرشـا مـن بـطـولـة الـكـاس فــيـمـا نـابـولي
ـا يـشكل ضـغـطا اإليطـالي الـذي صـبح يسـتـعـيد قـوته 
وخـطـرا اكــبـر عـلى الـبـرشـا في بـطـولـة كـبـار اوربـا. امـا
ال الدوري فـان الـريال بـعقـليـة زيدان وسـخاء اإلدارة بـا
وتـــــعــــدد اخلـــــيـــــارات وقــــوة األداء
وحتــــســــ مــــرونــــة الــــبــــدالء
وإسـتــعــدادهم تــدل وتــؤشـر
عـلى ان درع الليـغا صعب
ـنال على بـرشلونـة سيما ا
فــي ظـل اإلصـــــــــــــابــــــــــــات

تبقي. شوار الطويل ا وا
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اسـتعـاد نـادي النـجف بـكرة الـقدم
امس الـثالثـاء العـبي اخلـبـرة قـبل
بــدايـــة مـــنـــافــســـات دوري الـــكــرة
ــمــتــاز. وقــال مــصـدر مــطــلع ان ا
ــنــتـخـب الـوطــني حــارس مــرمى ا
األســــبق نــــور صــــبــــري عــــاد الى
تـــدريـــبـــات الــــنـــجف اســـتـــعـــدادا
ــــنــــافــــســــات الــــدوري. واضــــاف
ــــصـــــدر ان مــــتــــوسـط مــــيــــدان ا
ــنــتــخب الــســابق ايــضــا صــالح ا
سـديـر هـو االخـر عـاد لـلـتـدريـبـات.
من جــــانـب اخـــر اكــــد قــــسم ادارة
اجلـــودة الـــشـــامــلـــة والـــتـــطـــويــر
ــــؤســــسي في وزارة الــــشــــبــــاب ا
والـريـاضـة حصـول مـلـعب الـشعب
الـدولي عـلى شـهـادة االيزو 9001 
لــعـام 2019- 2020. وقــالت مــديـر
قسم اجلودة الشاملة يسرى حميد

ان حصول ملعب الشعب الدولي
عــلى شــهــادة االيـزو عـن طـريق
شــركــة بــغــداد لالســتــشــارات
والـــتـــدريـب لـــنـــظم اجلـــودة
يــشــكل نـــقــلــة مـــهــمــة كــون
ـيـا الـشـهـادة مـعـتـمـدة عـا
وتــعــد اول شـهــادة تــمـنح
نشأ رياضي في العراق
مـــــوضــــحــــة ان االجنــــاز
ــتـحــقق جــاء بــجــهـود ا
كـبــيـرة بـذلت وبـدعم من
وزير الشبـاب والرياضة

الـدكــتــور احــمــد ريـاض.
واضــــافـت ان مــــديــــر عـــام
دائـــــرة االقـــــالـــــيم وشـــــؤون
احملــــافــــظـــــات طــــالب جــــابــــر
ومالكات ملعب الشعب كان لهما
دورا واضــحـا لــتـامــ مـتــطـلــبـات
احلـــصــول عـــلى شـــهـــادة اجلــودة
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ركـز الثالث واخلـمس في احـتل منتـخبنـا الوطني لـكرة القدم داخـل الصاالت ا
ي للـعـبـة وذلك وفـقاً لالحتـاد الـدولي لـكـرة القـدم (فـيـفا) داخل الـتصـنـيف الـعـا
ركـز احلادي نـتخب الـعـراقي في ا الـصاالت الـصـادر عن هذا الـشهـر.  وجـاء ا
ياً واألول آسيويا. ركز السادس عا نتخب اإليراني ا عشر آسيوياً بينما احتل ا
ـيــنـاء الـريـاضي ثالث صـفـقـات من جـانب اخـر أبـرمـت الـهـيـأة اإلداريـة لـنـادي ا
متـاز للـموسم احلالي . نافـسات الـدوري ا جـديدة دعمـاً لفـريق الكرة حتـضيـراً 
وذكـر بيان للـنادي إن االدارة تعـاقدت مع الالعب أحمد يـحيى محـمود قادماً من
نـادي مصـافي اجلـنوب والـذي يـشغـل مركـز الـظهـيـر األيسـر. وأضاف أن إدارة
الـنادي أتـمت الـتـعـاقد مع العـبـ واعـدين من فريـق شبـاب الـنـادي وهمـا سـاجد
عـبـاس هـاشم وسـالم أحـمـد مـزعـل الـلـذان تـدرجـا ضـمن فـرق الـفـئـات الـعـمـريـة

الكروية في فريق السفانة.
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جانب من
مافسات الدوري
متاز بكرة القدم ا

ـبية للجـنة الـشباب والـرياضة جلـهودهـا في أقرار قانـون اللـجنة االو
الوطنـية العراقية. وتابعت ان الوفد سيتطرق في مباحثاته الى النظام
ـبـيـة ومـركز الـتـحـكـيم الـريـاضي بـاالضـافة الى االسـاس لـلجـنـة االو
ـدرج ضـمن جدول اعـمال قانـوني االحتادات واالنـدية الـرياضـية ا
ـصادر ـقبل. وبـحـسب ا مـجـلس الـنواب خالل الـفـصل الـتشـريـعي ا
فان مبـاحثات وفد جلنة الشباب والرياضة مع رئيس واعضاء اللجنة
ـشـاكل الـتـي تـشـهـدهـا الـريـاضة ـبـيـة الـدولـيـة سـتـتـنـاول مـلف ا االو
ـســاعـدة من اجل حـلـهـا بـاالضـافـة الى الـعـراقـيـة وضـرورة مـد يـد ا
العب الـعــراقـيـة مــنـوهـة الى ان الــسـعي لــرفع احلـظــر الـكـلي عـن ا
ـبـيـة الـدولـيـة قــدمت مـؤخـرا شـكـرهـا وامـتـنـانـهـا لـلـجـنـة الـلـجـنـة االو
بـية العـراقية الشبـاب والرياضـة النيـابية ألقـرارها قانـون اللجـنة االو

وارسلت دعوة ألستضافتها في مقرها بلوزان.
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بية انية مع الـلجنـة االو يبحث وفـد من جلنة الـشباب والريـاضة البـر
الـدوليـة ملـفـات تتـعلق بـالريـاضة الـعـراقيـة والسـعي لرفع احلـظر عن
العب العـراقيـة.  وقالت مـصادر نيـابيـة ان زيارة يـقوم بـها وفد من ا
جلنة الـشباب والـرياضيـة في مجلـس النواب الى سـويسرا تـستغرق
ـبيـة الـدوليـة بـشأن مـلـفات عـدة ايام لـلـتبـاحث مع رئـيس الـلجـنـة االو
العب العراقية. تتعـلق بالرياضة العراقية والسعي لرفع احلظر عن ا
ـصـادر ان وفـد جلـنـة الـشـبـاب والـريـاضـة الـذي غـادر الى وذكـرت ا
مدينـة لوزان الـسويسـرية يـرأسه النائب عـباس عـليوي رئـيس اللـجنة
ويضم الـنائب ديار برواري نـائب رئيس اللجـنة والنائـبة أرزو محمود
مـقـررة اللـجـنة. واشـار الى ان الـوفد سـيلـتـقي خالل الـزيارة بـرئيس
بـية الدوليـة تلبـية لدعـوته من اجل تقد الـشكر والـتقدير اللجـنة االو
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الـقـدم حـتـى تـراجـعت األمـور فـي الـقـلـعـة
الصفراء قبل ان يهبط للدرجة األولى قبل
موسـمـ حـيث دوري الـنـسـيان وكـأنه لم
يحقق  شيء وتعلم ادارة النادي الفوارق
الواسعـة ب ان تلـعب في الدرجة األولى
التي استمر فيها الفريق لعدة موسم وان
ـمتاز   ومـر الفريق تتواجـد في الدوري ا
ظـالـيم قبل بظـروف مشـاركـة  في دوري ا
ان تـتـدارك إدارة الــدكـتـور مــجـيـد األمـور
لمت شتـاتها عندما طلبت بشكل عملي و
ركزي حتمل  إقـامة وتنظيم من االحتاد ا
 احدى اجملوعت للدور الـنهائي  لبطولة
الدرجة االولى ما دعـم جهود اإلدارة التي
اثمرت عن  تاهل الفـريق والعودة للدرجة
ــــاضي فـي مــــشــــاركــــة ــــوسـم ا االولى ا
مـتبـايـنـة شـكـلت فـيـهـا مـبـاريـات الـذهاب
مـشـاكل حـقـيـقة عـنـدمـا فـشل  في تـخـطي
فرق ضعيفة ولم يستـفد من ملعبه لينهي
ـوقع احلـادي عشـر من وسـم في ا ا
الفوز في  12مباراة والـتعادل
مـثــلـهــا وخـسـر  14أخـرى
بعـدما تـنـاوب على إدارة
الفريق أكثر من مدرب.
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ومــــؤكـــــد ان ظــــروف
ـشـاركــة جتـعل مـنه ا
ان يكـون  طـرفـا قـويا
بــعــد إضــافــة أربــعــة
العب لـتعزيـز اللعب
ومن ثـم مـــــواصـــــلـــــة
ــنــافــســة الــصــراع وا
سـعـيـا لـلـحـصـول عـلى
الــلــقـب اخلــامس  إمــام
ـــــكن  ان مـــــشـــــاركـــــة 
تــخـــدمـه لــو تـــعـــامل مع
بـاريات في مـجمـوعة ا
قـــويـــة  البل اقـــوى

اجملموعات.

مـعـروفـة  والزال أفـضـل فـرق احملـافـظـات
في نـقل الــدوري الى خـزانــته أربع مـرات
راقب واحدث حتوال كبيرا نال اهتمام ا
احملـــلــــ واالســـيــــوين بــــعـــدمــــا شـــارك
ببطولتي االحتاد األسيوي ودوري ابطال
اسيا لـكنه لم يـحقق مـثلمـا حقـقه اجلوية
نفرد ب الـفرق احملليـة باحلصول على ا
لقب بـطولـة االحتاد األسيـوي ثالث مرات
متـتـالـيـة لـيحـصل عـلى لـقب نـادي الـعـقد

بتقدير من االحتاد األسيوي.
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واســتـــمــر اربـــيل بــاالجنـــازات احملــلـــيــة
وسيـطـر على  بـطـولة الـدوري وبـقي احد
ـرقــبـ الـفــرق الـتـي حتـظى بــاهــتـمــام ا
والـوسط الــكـروي واسـتــمـر يـقــدم نـفـسه
ـؤثــرة حـيث بـاالعــتـمــاد عـلـى األسـمــاء ا
نتخب الوطني وفي تقد  عقود جنوم ا
ورواتب مـغــريــة مـا جــعل من الــفـريق ان

يبـقى قـويا ومـهـما لـفـترة
غـيـر قصـيـرة قـبل ان
تـتـدهـور األمـور
وتـــــــــــوقـف كـل
شـــــــــيء فـــــــــي
النادي بسرعة
ويــــــبــــــدو انه
اليـخــتـلف من
بـقـيـة األنـديـة
اجلـمـاهـيـريـة
التي استمرت
من زمن طـويل
تـعـمل لـيـومـها
رغـم انـــــــــهـــــــــا
التــمــتــلك غــيــر
فـــريـــقـــا لـــكـــرة

احلارس الدولي
السابق نور صبري


