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ـصارعـة فـرحان جـاسم الشـخصـية يـرقد بـطل الـعالم الـعسـكري واسـيـا والعـرب با
ة في مـسـتـشفى الـكـرامـة وهو بـحـالة الـريـاضيـة احملـبـوبة وصـاحب االخالق الـكـر
صـحـية حـرجـة جدا وقـد نـخسـره في مـقبل االيـام كمـا حـصل مع غـيره من االبـطال
الـرياضـي ان لم تـمتـد له يد الـرعايـة الصـحية الـفائـقة  ويـريد من اعـبائه هـوتكـلفة
ـقربون من اسرة عالجه الكـبيرة و اليقـوى عليـها وهو بحـالة صعـبة جدا كمـا يعلم ا
ن يـقف مـعه بكل مـايـستـطـيع ولكن اغـلـبهم لـيس بـافضل من فـرحان . ـصـارعة  ا
امـنـيـة ان يـلـتـفت مـعـالي وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة الـدكـتـور احـمـد ريـاض او وزيـر

الصحة او اي طرف حكومي اخر العادة الفرحة الى فرحان وعائلته.
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متاز U—…∫ خرج فريق الديوانية بخسارة مستحقة في منافسات الدوري ا š

تـاخر كـثيـرا  امام   تـقبل الـنتـائج اخملـيبة
وفـقـدان  الـسيـطـرة  قبل تـبـادل مـوقعه مع
الـبـحري امس االول  بـعدمـا توسع الـفارق
الـى سـبع نـقـاط مع الـسـمـاوة   وفي حـالـة
درب قـد اخـبر انـهـيـار عالـيـة   واجـد من ا
ـمـتـازة الالعــبـ حلـزم حـقــائـبـهم لــتـرك ا
ـطـالي قـبل ان تـضـبيف والـعـودة لـدوري ا
فـرصة الـبقـاء  في اهم  البـطوالت احملـلية.
ـذكــور قـد وكــان نـتــائج مـبــاريـات الــدور ا
أســفـرت عن حتــقـيق الــسـمـاوة الــنـتــيـجـة
ــــوسم بــــالــــفـــوز عــــلى األفــــضل  لـه في ا
االمانةبهدف لواحد النتيجة  التي شكلت
دفــعـة كــبـيــرة  امــام مـهــمـة الــبـقــاء  الـتي
يـسعى اليها الـفريق الذي وسع الفارق مع
مالحــقـيه الى سـبع نــقـاط. وتـعـادل الـنـفط
ونــفط مـيــسـان بــهـدف لــكل مـنــهـا لـيــبـقى
الـــفـــرقــان كل فـي مــكـــانه   بـــعـــد تــواصل
مــيـســان صـحـوته  امــام الـنــفط الـذي كـان
يـريـد الفـوز لدعم نـتـائجه اجلـيدة ومـوقعه
ـواقـع الـكـرخ لــلـتـي اهـتـزت في االنــتـقــال 
كـثيرا  بعد خسارة اجلوية قبل العودة من
ـوسم احلالي ة بـعدالـعودة ا اربـيل  بهـز
فـي وقت اسـتـعـاداربــيل  تـواونه من خالل
مـلـعـبه  وانـتـهى لـقـاء الـطـالب والـكـهـرباء
بــتــعــادلـهــمــا من دون اهــدف في نــتــيــجـة
مـقبـولة ب جـمهـوره الطالب بعـد خسارة
الــصـنـاعـات وجنح الـصـنــاعـات بـالـتـغـلب
عــلى اجلــنــوب بـهــدف واحــد لــيـتــدقم الى
ــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاء . مــــــــــــــــــــواقــع ا

ــســتـمــر في مــبـاريــات الــذهـاب الــتي لم ا
يــنــجح بــاي مــنـهــا اطالقــا مــنــذ انــطالقـة
ـرحلة احلالية  وعلى اثـر النتائج خمليبة ا
يبقى موقعه مهدد الدور القادم امام  تدني
االداء وضـــعف خـــطـــوطـه  في تـــقـــد مــا
مـنتـظر منـها عنـدما خـسر من نفط مـيسان
وفي مـلعبه من اجلويـة أي انه  عاد بنقطة
مـن ثالث مـبــاريــات   الــزمـتـه الـتــوقف في
ـوقع مــكـانه  بــعـدمـا فــشل في اإلمــسـاك 
افضل في فترة من الدوري  قبل ان يتوقف
فـي جمـيع محـطـات  اقرانه في وضع  غـير
تلك مـجموعة العب  ب مـتوقع  لفريق 
اخلـبرة  والشباب لكنها تراجعت  في اوج
ـنافـسات  لـيـفشل  بـشكل واضح اوقـات  ا
درب راضي لـكن يبـدو ثقةاالدارة عـاليـة با
شـنـيـشل عـنـدما وقـعت له الـبـقـاء لـلـموسم
الـقادم وهو االمر اجلـيد النه صحح االمور
درب في بـعد بداية تعـثرت  كثيرا وجنح ا
ــرحـلـة االولى   في عـدة مــبـاريـات مـنـهـا ا
تـعادله مع اجلـوية  واحرج الـفرق الكـبيرة
لـكـنه  واجه وضعـا  اخر  قـوة الفـرق التي
قـامت بتغـيرات مخـتلفـة ومنهـا من تقدمت
ومـنهـا من ارادة حتقـيق رغبـة البـقاء التي
بــاتت تالحق فــريق احلــســ  الـذي تــاثـر
ذكـور عندما الـزم  على  الدخول بـتعادله ا
ـرشح االول في ـواقع  وبـات ا فـي اسوء ا
متـازة ومتوقع ان يـحصل هذا االمر تـرك ا
احملزن جدا في الدور  القادم عندما يواجه
الـزوراءبعدما   تدنت   نتائج الفريق الذي

ـذكورة بل ان فـقط في الـفوز  علـى الفرق أ
يـتعـثر الـسمـاوة   ما يـجد الـبحـري  نفسه
امـام مـهـمـة مـعـقـدة بـعـد  اخلـروج بـاسـوء
ـــتــواضع وعــدم الـــنــتــائـج  بــسب االداء ا
ــدربـ االســتــقــرار ولم تــنــفع تــغــيــرات ا
بـعدمـا نالت منه الـبداية الـكثيـر من اجلهد
ـعـانـاة امـام والـتـأخـر  قـبل ان تـتـصـاعـد ا
زيـادة مـشاكـل البـقـاء التي تـؤرق الالعـب
وادارة الـــــنــــادي  الـــــتي  واجـــــهت ادوارا
مـتوترة لكن  احلـلول تأخرت   وسط تردي
الـــنــتـــائج الــتـي كــان ان تـــتــغـــيــر مـــنــهــا
مــواجــهـات االرض الــتي سـارت بــاالجتـاه
الـعـكـسي والن الفـريق لم يـبـحر كـمـا يجب
وانـعـدام الـتـحـكم   ودعـم مـبـاريات االرض
الـتي تراهن عليهـا الفرق  قبل ان  يتراجع
ــيـنــاء والـبــحـري ثالثـي الـبــصـرة حــيث ا
واجلـــنـــوب    واالخــيـــر خـــرج عن مـــســار
ـنافـسات بـعد تكـرار النـتائج اخملـيبة في ا
ــتــشـــائــمــ وضع لـم يــتـــوقــعه    اشـــد ا
بـــالــفــريق الـــذي تــلــفى اخـــر خــســارة من
الـصـنـاعـات في وقـت  تتـوقـف مـهـمـة بـقاء
البحري على  ما يقوم به الالعب من اداء
 مــؤثــر  واالمل فـي ان يــتــعــثــر الــســمـاوة
ــهـددة  وسط ضـيق والن فــرصـة الـبــقـاء ا
رتبكة. كن اتساع االمور ا الوقت الذي ال
وارتـــفـــعت ازمـــة نــتـــائج خـــارج الـــنــجف
لـلــوسط الـذي عـاد بـنـقـطـة من  تـعـادله مع
فـــريق احلــســ  لــيـــرفع رصــيــده الى 45
بــنــفس مــوقــعه  مــتــواصال  فـي اإلحــبـاط
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تــصـــدر فــريق ســامـــراء فــرق  اجملــمــوعــة
االولـى اثــر  فــوزه الــثــانـي تــوالــيــا  عــلى
حـسـاب اجلـنسـيـة بـهدف  ضـمن مـبـاريات
اجلـولـة الثـانيـة من الـدور التـاهـيلي لـفرق
الــدرجـــة االولى لــلـــمــمــتــازةبـــكــرة الــقــدم
اجلــاريــة  االن في مــديـنــة كــربالء  لــيـرفع
رصيده الى  6نقاط   وفي وضع جيد  بعد
ذكـورت والهميـتهما في ظل الـنتيـجت ا
ــبـاريــات وتــاثـيــر نــتــائـجــهــا عـلى عــدد ا
مــواقف الــفـرق  من اجل حتــقـيق مــشـروع
مـتـاز للـفريق الـذي لعب الـتـأهل للـدوري ا
به اكـثـر من عـقـدين  قـدم فـيـهـا الـعـديد من
شـاكل   ويترك الالعـب قبل ان تـاخذ به ا
مــقـعـده امـام  طـمـوحــات حتـقـيق  الـعـودة
وسط اهـتـمام جـمـهوره الـكـبيـر الـذي تابع
مــبــاراتــيه وشــكل دعــمــا لالعــبــ  الــذين
قـــدمـــوا مـــا عـــلـــيـــهم  وفي حتـــقـــيق  اول
نـتيـجت عـلى امل حتقـيق  الثـالثة عـندما
يـواجه فريق القـاسم وكله امل في اخلروج
من الــبــاب الــعــريـض ومــواصــلــة الــســيـر
بـخـطى ثـابـتـة مـدعـومـا بـالـصـدارة   الـتي
يــريـد احلــفـاظ عـلــيـهــا  في وقت تـقــلـصت
حــظـوظ اجلـنــسـيــة بـعـد خــسـارة  الــلـقـاء
ــذكـور وقـبـلــهـا الـتـعــادل مع الـقـاسم في ا
نــقـطـة واحــدة وفي مـوقف صـعـب  عـنـدمـا
يـواجه أصـحـاب األرض في مبـاراة التـبدو
ســهــله بــعــدمــا جتــرع كــربالء خــســارتـ
قـاسيـت اتـرتا من االمـور   وبدات تـضيع
جـــهـــودا حتـــمـل مـــصـــاريف  االســـتـــقـــبل
والـتضييف من اجل العودة للممتازة التي
 بـاتت اكـثـر صـعـوبـة.  عـلى الـطـرف االخر
تـصـدر فـريق زاخو مـجـمـوعة بـغـداد بست
نــقــاط اثــر فــوزه الــكــبــيــر عــلى الــرمــادي
بـثالثـة اهـداف دون رد  في نـتيـجـة  عززت
من مـوقفـه في الصـراع على بـطاقة الـتاهل
بــعـــد الــفــوز االول  عــلى ســوق الــشــيــوخ
ــــهم ويــــســــعى والــــفــــريـق في الــــوضـع ا
لـتصعيد اجلهود لـتحقيق الفوز االخر يوم
غــد  في مــواجـهــة الـصــنــاعـة  في مــبـاراة
مـهمـة  يامل ان يـنجح فيـها الـفريق   الذي
قـدم مسـتويـواضح امام  الرمـادي وينـتظر
جــمـهـوره في ان يـسـتــمـر ويـخـرج  بـثالث
نـــقــــاط جـــديـــدة في اهم مــــبـــاريـــاته  رغم
خـسارة الصنـاعة  امس االول امام برايتي
  بــهــدف  لـــكــنه يــامل في اســتــعــادة روح
الــلــعب لــدعم  امــال االدارة الــتي حتــمـلت
اقـامـة مـبـاريـات اجملـمـوعـةالفـرق  من اجل
خـطف بطـاقة الـتاهل الـتي قدتـذهب اذا ما
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وجتـري غـدا اخلمـيس  ست مـباريـات ففي
اجملـموعة  االولى  يـلعب سامـراء والقاسم
في اهـم مبـاريـات اجملـمـوعـة  فـيـمـا  يـلعب
كـربالء واجلنـسية  ويـلتقي  فـريقا مـيسان
وغـاز الـشـمـال وفي مـجـمـوعـة بـغـداد تـقام
ثالث  مـواجهات ايضا  وفيـها يلعب  فيها
 الـــصـــنــاعـــة  وزاخـــو في اهم مـــبـــاريــات
اجملـــمـــوعـــة  ويـــلــتـــقـي بــرايـــتـي وســوق
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عـاد الـبـحـري بـأول وأفـضل واهم  نـتـيـجة
فــوز له ذهــابــا بــتـغــلــبه عــلى الــديــوانــيـة
بـهدف لواحد  ضـمن مباريات اجلولة 35
ـمــتـاز بـكـرة الـقـدم من مــسـابـقـة الـدوري ا
مـحقـقا الفـوز  الثـاني توالـيا واخلامس له
في الــبــطــولـة   في صــحــوة   واسـتــفــاقـة
ناسب  عنـدما اضاف سـتة نقاط بـوقتهـا ا
هـي األغــلى  وفـي زيــادة رصـــيــده الى 26
نـقطة على بعد   5نـقط من السماوة  االخر
الــذي عــاد بــالــفــوز الــغـالـي عــلى حــسـاب
االمــانــة بـنــفس الــدور  لــيــتـقــدم لــلــمـوقع
الـتاسع عـشر  في وضع الزال صعـبا  امام
حتــقــيق هــدف  الـبــقــاء وبـعــيــد عن هـدف
ـشاركة  والن الـبقاء مـرهون بنـتائج اخر ا
ثالث مـبـاريات عـندمـا يـخرج الربـيل الدور
الــقـــادم ثم يــســتــقــبـل احلــدود  ويــخــتــتم
مـشواره القاسي  في مواجهة الشرطة  في
الـبـصـرة الذي شـهـد التـفـريط بـالكـثـير من
الــتـقـاط  الـتـي  تـسـبـبت  فـي ابـتـعـاده عن
الــســبــاق و تــعـــرضه لــلــتــراجع لــلــمــوقع
هدد بالهـبوط الن االمور التتعلق احلـالي ا
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ما كان متـوقعاً ان يـكون رد اللـجنة الدولـية متـناغما
ــبي فـكـمــا قـلـنـا ســابـقـا ان من حق ـيـثـاق االو مع ا
الي وان شـرعية ـلف ا احلكومـة العـراقية ان تـدير ا
بـيـة الـعراقـيـة تـستـمـد مـصداقـيـتـها من اللـجـنـة االو
بـية الدولية  ومـثل هذه احلقائق واضحة اللجنة االو
ألي شخص يـجيـد القـراءة وللـكنـنا نـحاول دائـما ان
ـنافع الـشخـصية نفك طالسمـها بـروح االنتـهازية وا
مـنــطـلــقـ مـن روح الـوطــنـيــة الـكــاذبــة وحب الـوطن
الزائف الذي  مـا برح ان يترجـم عمليـا في اجهاض
الـريـاضــة وتـشـويه ســمـعـتــهـا وجاللــهـا.  ان تـدويل
اخلالفــات الــداخـلــيــة لن يــصـب في مــصــلـحــة حب
ـومة بـقاء الـفاشـل و الريـاضة والـوطن بل يدعم د
ـنــافــقـ  ســراق الــريـاضــة الــعـراقــيــة. ان االزمـة ا
بـيـة الـعـراقيـة واحلـكـومة احلقـيـقـيـة ب الـلـجـنـة االو
هي ازمة تنظميه في ظاهرها و في جوهرها التهافت
ـتـاحة ـنـاصب االداريـة  بـاسـتخـدام الـسـبل ا على ا
الـشـرعـيـة مـنــهـا وغـيـر الـشـرعــيـة ويـغـذي جـوهـرهـا
ـبـيـة من الـقـامـات الـهـشـة الـفـاشـلــة في الـلـجـنـة االو
هـوس للـبقاء في مـناصـبهم االدارية خالل سعيـهم ا
ـنـافـقـ اخملـضـرمـ في وزارة ـتـنـفـذين ا وبـعض ا
الشباب الذين لهم غاياتهم ومـطامعهم  الشخصية .
شروعيـة التطـلع للمـناصب القـيادية لكن ال خالف 
ـتابع يـعلم االسـاليب اخلالف في تطـبيق الـياتـها و ا
الرخـيـصة  بـ الـتـرهيب والـتـرغيـب ولعل اخـتـطاف
الـســيــد بــشــار مــصــطــفى  وانــســحــابه من الــعــمل
الـريــاضي خــيــر دلـيـل عـلى مــا الت الــيه الــريــاضـة
الــعـــراقـــيـــة من تـــدني اخلـــلق الـــريـــاضي وزجه في

الصراعات السياسية القذرة.
سـؤولية والـقليل من ان ما ينـقصنـا حقاً الـشعـور با
الـكـرامــة والـعــزة بـالـنــفس في االمس الــقـريب  قـدم
صـري لكـرة القدم اسـتقـالتـه داعيا رئيس االحتـاد ا
في الوقت نـفـسه مـجلـس االدارة لتـقـد استـقـالـتهم
ايضـا جملـرد خـروج مـنـتـخب بـالده من بـطـولـة كاس
اال االفريقية .  بيد ان قياداتنا ليس في قاموسها
االستـقالـة او االنـسحـاب ان الـكرسي يـصبـغ علـيهم
الــقـــوة والــرواتـب اخلــرافـــيــة وســـيـــارات احلــمـــايــة
وافرادها وحـتى ايجـار بيـوتهم ومـا خفي كـان اعظم
وألجل هذا فـانـهم يقـاتـلون في سـبـيل البـقاء.  واالن
ـبـيــة ال تـمـلك احلـق في الـتـصـرف فـان الـلـجــنـة االو
ـوازية  20مـلـيـون دوالر. ولـكـنـها ـنـحـة احلـكـومـة ا
ــقــدمــة من ــالــيــة ا ــنح ا تــســتــطــيع ان تــتــحــكم بــا
ــبـي ولــكن هـــذه االمـــوال يــجب ان الــتـــضــامـن االو
ـنـشـاة وتـنـظيم تصـرف في خـدمـة الـريـاضـة وبنـاء ا
الدورات لـصـقـل القـدرات   ولـيـس لصـرف الـرواتب
او لــصـــيـــانـــة الـــســـيـــارات او شــراء اثـــاث ...الخ .
بية واحلقيقة فان معظم مجالس ادارات اللجان االو
الوطنيـة في العالـم  وباألخص اغنـاها واعني الـلجنة
ـبـيــة االمـيــركـيــة لـيـس لـدى رئــيـســهـا حــمـايـات االو
ويستخـدم سيارته اخلـاصة وال يتـسلم راتبـاً شهرياً

بية بلده. جراء تشرفه باستالم مهمة رئاسة او
ان  واقع  حــــال  ريــــاضـــــة االجنــــاز الــــعــــالي االن
محـكـومـة بـ قـادة فـاشـلـ مـنـتفـعـ مع كل الـدعم
ادي احلكومـي لم يقدمـوا اي شيء يذكر لـلرياضة ا
الـعــراقـيــة طـوال  10اعـوام وجلــنـة خــمـاســيـة وزارة
الـشـبـاب الـتي تـضم عـلى االقل شـخـصـ  كـرسـوا
مناصبهم االدارية  وارهاصاتـهم النفسية منذ 2004
ولــآلن من اجل اجــهــاض ريــاضــة االجنــاز الــعــالي
ـسـتـمــر في تـبـوء اي مـنـصب قـيـادي في لـفـشـلـهم ا
ـبـيــة ان امـام وزارة الـشـبــاب الـتـحـدي الـلـجـنــة االو
الكـبيـر فـعلـيـها ان تـبـرهن فـاعلـيـة مشـروعـها إلنـقاذ
الـريـاضـة  ولـعـلي اكـون  مـتـفـائال بـاخـتـيـار الـوزارة
ـا تضم مـن اسمـاء كـان لي شرف للـجـنة اخلـبـراء 
العـمـل معـهـم خالل مـسـيـرتي الـريـاضيـة وبـاألخص
ـان صبـيح الـتي اتمـنى ان تأخـذ دورها الدكـتورة ا
في دعم واحياء الرياضة النسوية التي باتت في طي

النسيان.
واني اتـمـنى عـلى مـعـالـى الـسـيـد الـوزيـر ان يـخـتـار
مـتــخــصــصـ مـن وزارات اخـرى مــحــايــدين أللــيـة
صــرف االمـــوال ان اراد فــعال الـــنـــهــوض بـــالــواقع
الرياضي ال لـتصفـية احلـسابات والـرجوع لسـياسة
ة (ان تـكون قـويا مـخطـئا خـير من ان الوزارة القـد
ة تكـون صـائبـا ضـعـيفـا) الـتي مـهدت الـسـبل جلـر

بية  2006 اختطاف قادة اللجنة االو
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اعــتــبـــر الــوســيط اإليــراني بــهــروز
دزهــبــود أن قــصـة انــتــقــال مــهـاجم
ــنـتــخب الــوطـني الــعــراقي ونـادي ا
الــشــرطـة مــهــنــد عـلـي "مـيــمي" هي
"أفــضل مـثــال" لـعــدم رؤيـة الالعــبـ
الـعـراقيـ يـلـعـبـون في أوروبا. ومن
ـقـرر أن ينـتـقل "مـيـمي" رسـمـياً إلى ا
صـــفــوف الــدحــيل الــقــطــري نــهــايــة
ـتد خلمس األسبـوع احلالي بعـقد 
ســنـوات وبــراتب يــصل إلى مــلــيـون
و 300ألف دوالر في السنة الواحدة.
ونـشـر بـهـروز عـبـر حسـابـه الرسـمي
ـا ذكره على "فـيسـبـوك" قائالً: "وفـقاً 
نادي الشرطة يبدو أن ميمي قد وقع
بـالـفـعل مع نـادي الـدحـيل الـقـطـري".
وأضـــــــاف: "قـــــــبل كـل شيء.. أود أن
أتـــمــنـى له كل الـــنــجـــاح في رحـــلــته
اجلـــديـــدة ولــكـن هل حـــقــاً هـــذا مــا
يستحقه الالعب ومـا كان منتظراً من
: "مـنــذ الـصـيف قـبـل اجلـمـيع.  وبــ
ــــاضي بـــذلـت كل مـــا لــــدي لـــنـــقل ا
الالعب إلى أوروبـا وأرسلت الـعـديد

ادارة نــادي الـشــرطــة الـريــاضي صـيغ
ـدينة الـرياضـية للـنادي. وذكر اكـمال ا
بـيـان صحـفي نسـخـة منه ان االخـير
نـادي الــشـرطـة الـريـاضي واجـتـمع مع
اعـضـاء الـهـيئـة االداريـة. واكـد رياض
بـحسب الـبيان ان “نـادي الشـرطة من
االنـديـة العـريقـة وهـو ركن اساسي في
نتخبات الوطـنية بكافة االلعاب رفـد ا
وان الــــريـــــاضــــة تــــتــــطـــــور من خالل
االهـتــمـام بـالـبـنى الـتــحـتـيـة والـفـئـات
الـعـمـريـة وعـلى االنـديـة االعـتـمـاد على
االسـتـثـمـار والتـسـويق الـريـاضي بـعد
تـثــبـيت عـائـديـة االراضي مـشـددا عـلى
عرقالت من اسـتقاللية العمل وتذليل ا
خـالل الـتــعـاون والــتـنــسـيق مع وزارة
الـشـبـاب والريـاضـة. وتابع الـبـيان ان
الــوزيــر اسـتــمع الى مــطــالب الـهــيــئـة
االداريـــة وايـــجــاد صـــيغ حل  ألكـــمــال
شروع ـدينة الـرياضيـة بعد تـوقف ا ا
فــــضال عـن اعــــتــــمــــاد خـــطــــة لــــفــــتح
ـيـات لـلـفـئـات الـعـمـريـة والـفـرق اكـاد

النسوية في النادي
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أفـاد مـصـدر في االحتـاد الـعـراقـي لـكرة
الـقـدم في تـصـريح صـحـفي  بـان أنـدية
الـــقـــمـــة الـــشـــرطـــة والـــقـــوة اجلـــويــة
والـزوراء سـيـواجـهون مـشـكـلـة تخص
ـنـتــخب الـوطـنـي قـبل انـطالق العــبي ا
بـطـولـة غـرب أسـيـا في كـربالء واربـيل.
ـصـدر  ان احتـاد الــكـرة بـصـدد وقــال ا
اتــخــاذ قـرار بــتــفـريـغ العـبي الــشــرطـة
والـقوة اجلـوية قـبل جولـت من نـهاية
ـنـتـخب ـعــسـكـر ا الــدوري لالنـضـمـام 
الـوطني اسـتعـدادا لبطـولة غـرب اسيا.
واضــاف ان الـقـرار سـيــعـلن عـنه خالل
ـقـبـلـة خـصـوصـاً وان الـشـرطة االيـام ا
يــنـتــظـر حـسم الــتـتــويج فـيــمـا ضـمن
الـقوة اجلوية بشكل كبير حصوله على
الــوصـــافــة. وتــابع ان  العــبي الــزوراء
عــلى األغـلب لن يـشـمــلـهم الـقـرار كـون
لـديهم مـشاركة في نـهائي كـاس العراق
لـكن قد يـقوم االحتـاد باسـتدعـاء العبي
النوارس أيضا. ومن جانبه بحث وزير
الـشـبـاب والـريـاضـة احـمـد رياض مع

والـــكــادر الـــتــدريــبـي لــنـــادي الــقــوة
ـوسم اجلـويـة بـغـيـة تـمـثـيل فـرقـهم ا
ُقبل. يـذكر إن حـس يحـتل وصافة ا
ـمــتـاز بــرصـيـد 23 هـدافي الــدوري ا

. هدفاً

مفاجأة للجـميع حيث امتلك عروضاً
مـحـلـيـة وخـلـيـجـيـة وسـأتـخـذ الـقـرار
ـمـتاز. نـاسب بـعـد نهـايـة الدوري ا ا
وواضح انه تلـقيت اتـصاالً شـخصـياً
مـن مـــدرب الــــزوراء حــــكــــيم شــــاكـــر
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تـــعــاقـــد نـــفط الـــوسط مع احملـــتــرف
اإليراني فرهاد توكلي لالنضمام إلى
فـريـق الـنــادي لـكــرة الـصــاالت الـذي
يـسـتعـد لـلـمـشاركـة في بـطـولـة أنـدية
قـبل في آسـيـا التي سـتـقـام الـشـهـر ا
تــايالنـد. وقــال مــدرب الـفــريق هــيـثم
بعيوي ل إن توكلي وقع الـعقد بعدما
وصل إلى مــديـنــة الـنــجف قــادمـا من
إيـــران وســـيـــغـــادر مع الـــفـــريق إلى
مـعــسـكـر طـهــران حتـضـيـرا لــبـطـولـة

آندية أسيا. 
ــعـسـكــر فـرصـة لـزج وأشـار إلى أن ا
الـالعـــبـــ احملـــتـــرفـــ مع الـــفـــريق
وخــوض مــبــاريــات جتــريــبــيــة عــلى
يز.يشار إلى أن ادارة نفط مستوى 
الـــوسط ســبـق وأن ضــمن احملـــتــرف
الكـولومـبي أجنـلوت ألـكسـندر.  ومن
جــانــبه أكــد مــهــاجـم نــادي الــطــلــبـة
ــقــبــلـة مــروان حــسـ أن وجــهــته ا
ستـكـون مفـاجأة لـلـجمـيع مـبيـناً انه
. تلـقى عروضاً من فـريقـ جمـاهري
وقال حـسـ في تـصـريح صـحفي إن
ـقبـلـة ستـكون“ وجهـتي في الـفتـرة ا
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جانب من تعاقد فريق نفط الوسط للصاالت
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كل تــلك الـعــروض األمـر الــذي جـعل
كل األندية مستـاءة جداً وخاب أملها
واعتـبـرتهـا مـفاجـأة حـتى في بعض
الـفـتـرات فـإن مـيـمي أظـهـر اهـتـمـامه

باالنتقال إلى نادٍ أوروبي".

من الــعــروض الــرســمــيــة وطــلب من
مـــخــتــلف األنــديـــة األوروبــيــة ولــكن
لـألسف جــمـــيــعــهـــا فــشــلـت بــســبب
تـصـرف غـيـر مـحـتـرف من قـبل إدارة
الشرطة الـتي لم ترد رداً واحداً على

النجم ميمي مع وسيط تعاقد الالعب
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