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ـدة سـنـة بحق امـ سـر احتاد صـادقت مـحكـمـة التـمـيـيز االحتـاديـة  على عـقـوبـة احلبس 
الكـرة صباح رضـا ورئيس جلـنة االستـئنـاف ستار زويـر بتـهمة تـزوير اوراق تـرشح النجم
الدولي الـسابق عدنان درجال في انتخابات احتاد الكرة.  وكانت محكمة جنايات الرصافة
ـدة عام ونـصف الـعـام لرضـا وزويـر  قبل ان يـتـقدم وكالء  قـد اصـدرت حكـمـهـا باحلـبس 
دة عام واحد تهـم بالطعن التمييزي لـتصادق بعدها محكمة التـمييز على قرار احلبس  ا
ـشتـكي عدنـان درجال قد دخـل في مفـاوضات عديـدة مع رئيس .  يـذكر ان ا ـتهـم على ا
االحتاد عبـد اخلالق مسعود بـوساطة محليـة وعربية من اجل غلق الـقضية لكن دون جدوى

ورفض جميع اعضاء احتاد الكرة تقد االستقالة.
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قــرر االحتـاد اآلسـيــوي لـكـرة الــقـدم تـأجـيل
منافسـات التصفـيات اآلسيوية دون سن 19
سـنة  اجملـموعـة األولى الـتي كان مـقررا لـها
ــقــبل في مــديــنــة في الــثــانـي من الــشــهــر ا
كـربالء الـعـراقـيـة.  وتـلـقى االحتـاد الـعـراقي
خـطابـا رسمـيا من نـظيـره اآلسيوي يـبلـغهم
بـتــأجـيـل تـصــفـيــات الـشــبـاب إلشــعـار آخـر
وضمت اجملمـوعة االولى  مـنتخـبات العراق
فلـسط الكـويت عمـان وباكستـان.  ويتأهل

إلى الـنهـائيات الـتي سـتقام فـي أوزبكـستان
ــركــز األول في كل ــقــبل صــاحب ا الـعــام ا
مـجــمـوعـة إلـى جـانب أفـضل  4مـنــتـخـبـات
ركز الثاني.  ومن جهة اخرى حتصل على ا
ـديــر الـفـني قـال عـبــد الـوهـاب أبـو الــهـيل ا
لــنـــادي اإلخـــاء األهــلي عـــالــيـه إن الــوضع
الراهن في لبـنان سيـنعكس سـلباً على واقع
الـكـرة الـلـبـنـانـية.  وجـمّـد االحتـاد الـلـبـناني
لــكــرة الــقـــدم جــمــيع مـــســابــقـــاته بــســبب
األوضاع التي تـشهدها جـميع منـاطق لبنان

جانب من وفد منتخب شباب آسيا دون 19 عاماً
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كتيبة الصقور
واجهة تستعد 
نظيره اجلزائري
في البصرة

ــدرب والـالعــبــ  في قــيــادة الــفــريق ا
رة ـنافـسـة هـذه ا تـلك فـرصـة ا الـذي 
بعد تـأهيل خطـوطه حيث الهـجوم الذي
هاجم علي سيكون قويا  امام عودة ا
حـصـني من اإلصـابـة وامجـد راضي من
ن حـس  ومـحمد العـقوبة وبـوجود ا
ــديـنــة  ومــهم جـدا ان قــاسم  وبــكـري ا
يــكــون سالح الـهــجـوم قــويــا ومـدجــجـا
بــاألســـمــاء والـــعــنـــاوين الـــتي تــمـــثــله
والــقــادرة عــلى قــيــادته  نــحــو حتـقــيق
طموحاته في موسم ال يبدو سهال  على
مـــســتـــوى جــمـــيع الــبـــطــوالت   وشيء
ـوسم بثالث مـباريات جيـدان  يسـتهل ا
دون خسـارة وبشـبـاك نظـيفـة ما يـعكس
قـــوة الــدفــاع ايـــضــا وهـــذا شيء يــدعم
ــهـــمــة  الــتـي  يــحـــاول الــتـــعــامل مع ا
مـبـاريـات الـدوري  بـكل مـا لـدى الـفـريق
من قـوة  وفـرصـة االسـتـفـادة من تـكـامل
خـطـوط الفـريق حـيث الـهـجـوم والـدفاع
قــبل ان تــظــهــر فــاعــلــيـة الــوسط أي ان
اجلــــــويـــــة فـي وضـع فـــــنـي مـع عـــــودة
ـــهــــمـــ وهـــو مــــا يـــصب الالعــــبـــ ا
ـشاركة التي صلحـته في الدفاع عن ا
يأمل ان يـتـقدم بـها بـثبـات والن الدوري

همة االولى امام الفريق. يعد ا
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واحلـال لــبـطـولـة الـكـاس عــنـدمـا انـتـقل
للدور  16اثر فوزه على  الصادق بهدف
وسـيــواجه الـصـنــاعـات الـهــنـدسـيـة في
الـدور الــقـادم   في الــبـطـولـة الــتي تـعـد
واحـــــدة  من أولـــــويـــــات الـــــفـــــريق في
ـثل أهمية نافسـات على لقـبها الذي  ا
كــبــيــرة امــام احلـصــول عــلى مــشــاركـة
خــارجــيــة ولــو لالن الــفــريق لم يــحــقق
شيء  لـكن  الــبـدايـة  كـانت عـنـد تـقـديـر
ــزيــد مع عـودة جــمــهـوره الــذي يــأمل ا
اســتـــئــنـــاف الــدوري  ان يـــســتـــمــر في
حتــقــيق الــنـتــائج اجلــيـدة  ومــواصــلـة
الـــعـــطـــاء بـــقــــوة وحـــمـــاس واألمل في
ـهمـة مواصـلة انطالقـة حقـيقـية تـخدم ا
ـواقع ـشـوار الـصـعب والـتواجـد في ا ا

االولـى  ومـــــــهـم ان تـــــــأتي
نـتـائج الــفـريق في الـدوري
مــقـنــعـة ومن دون خــسـارة
قـبل  لــقـاء مـولــديـة اجلـزائـر

ضـــمن مـــنــافـــســات الــدور 16
ــلـك مــحـــمــد لــبـــطـــولــة كـــاس ا
الــســادس لألنــديـة اإلبــطــال بــعـد
بـدايـة مـهـم عـنـدمـا تـغـلب في اول
ـية الـكويتي مبـاراة له على الـسا
بثالثة أهداف لواحد التي امنت
له الطريق  لالنـتقال الى الدور
احلالـي بعـد الـعبـور الـصعب
في لقاء الذهـاب الذي انتهى
بالـتعـادل بهـدف وشيء مهم
ـــبـــاراة ان يــــتـــعـــامـل مع  ا
الــــقــــادمــــة مع مــــولــــوديــــة
اجلـــزائـــر  بـــجـــديـــة  عـــبــر
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يسعى فريق القوة اجلوية الى استعادة
ـــنـــافـــســـات عـــلى بـــطـــوالت دوره في ا
ــوسم احلــالــيــة احملــلـيــة  والــعــربــيـة ا
ـــاضي ـــوسم ا وتـــعـــويض نـــكـــســات ا
بــعــدمــا خــرج خــالي الــوفـاض  قــبل ان
تـــقـــوم اإلدارة ومن خالل اإلبـــقـــاء عــلى
ـدرب ايوب اوديـشـيـو عـلى بـناء نـفس ا
الــــفــــريـق من خالل انـــــتــــداب عــــدد من
ـهــمـ لـتـتـكـامل الالعـبــ احملـلـيـ وا
وسم صفوفه وخـطوطه سـعيا لـدخول ا
باحلالة التي تمكنه من خوض مبارياته
الــرسـمـيــة  بـالـشــكل الـقـوي  وســيـكـون
الــتـركــيــز عـلى لــقــبي الـدوري والــكـأس
إضــافــة الى  بــطـولــة مــحـمــد الــسـادس
عروف وذلك باالعتـماد على الالعبـ ا
الـذين عـززهم بـعـنـاصـر مهـمـة  من اجل
تـمـثيل الـفـريق   وتـقـد ما لـديـهـا امام
حتمل مسؤولية الدفاع عن الفريق الذي
 يـعــول عـلى هـؤالء الالعــبـ والـقـاعـدة
ـشـاركات اجلـماهـيـريـة في جـني ثمـار ا
عـــنــدمــا يــكــون الــهــدف األول هــو لــقب
الـدوري  أهم كل األشـياء امـام  الـغـرماء
ــلـقـاة عـلى عـاتق ـهـمـة ا الـكــبـار امـام ا
ـدرب والالعـبــ والـعـمل سـويـة حتت ا
شعار اللعب من اجل اجلوية الذي الزال
احـد اقــطـاب الـكـرة الـعــراقـيـة  األقـويـاء
نافس القوي والطامح ألكثر من لقب وا
لكن الدوري سـيكون الهـدف األكبر الذي
يبـحث عـنه   من خالل  جـهود الالعـب
في  قيـادة الفـريق  الذي  تـنتـظره رحـلة
ـسـتوى صـعبـة  مـا يـتوجب الـظـهـور با
ـا يــنــســجم وتــاريخ الــفـريق الالئـق و
طـالب من  جـمهـوره في ان يـكون عـند ا
شاركة حسن  ظن الكل  خصـوصا في ا
الـــعـــربـــيــة  الـــتي وصـل الى الــدور 16
والتطلع الى الـتقدم الى ابعد نـقطة بعد
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ثم تغلب اجلـوية  على  الـكهربـاء بهدف
اللـقـاء الذي شـهـد عودة الالعب حـمادي
احــمــد الـذي ســجل  هــدف الــفـوز وسط
سـعادة األنـصـار واجلـهـاز الـفني في ان
ـوسم تــأتي عــودة حـمــادي مع بــدايــة ا
وهو يقـود فريقه الى فـوز هام جدا  رفع
وقع رصيد الفريق الى  سبع نقاط في ا
الـثـاني قـبـل ان يـتـوقف الـدوري بـسـبب
ر بها  البلد حاليا  لكن الظروف التي 
الفريق سجل بداية  مناسبة  امام مهمة
ال تــبــدو ســهـلــة في ظـل تـوقـف الـدوري
وصراع النتـائج الذي اكثر مـا يستهدف
الفرق اجلمـاهيرية  حـيث القوة اجلوية
الــذي لـم يــخـــرج بــعـــد لــلـــمــحـــافــظــات
االخــــتــــبـــارات الــــتـي  مـــا تــــخــــرج عن
سـيـطـرتـهـا وأحلـقت بـهـا اضـرار كـبـيرة
لكن ما قدمه الفريق لالن يعد مقبوال من
جـمــهـوره الــذي يــنـتــظـر بــلــهـفــة عـودة
مباريات الـدوري بأقرب وقت  وان يقوم
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يجـتـمع الـيوم األربـعـاء وزير الـشـبـاب مع االحتادات
سـتقـبلي الريـاضيـة إليجـاد رؤية مـشتـركة لـلعـمل ا
بـعـد تـصــاعـد الـتــذمـر من بطء اإلجـراءات وهــيـمـنـة
الــروتــ ووجـــود شــبــهـــات فــســاد تـــعــرقل اجنــاز
ـعـامـالت تـســتـدعي الــقـلق وتــثـيــر اخلـشــيـة من ا
ــــربع األول واســـتـــبــــدال فـــاســـدين الـــعـــودة الى ا
بآخـرين لـتـبـقى الريـاضـة رهـيـنة الـتـراجع وأسـيرة

التخلف.
لقد بـات جلـيا ان مـشروع االنـقاذ احلـكومي بـحاجة
الى طوق جناة بـعد تـعثـره في إيجـاد خريـطة طريق
عـالم مقـيدة بجدول زمـني إلعادة األمور واضحة ا
قبول ان تختزل عقول او ا الى نصابها فليس من ا
جلنة القرار نفسهـا بصرف األموال وتسيير شؤون
ـطــلـوب دون بــوصـلـة الـريـاضــة بـاحلــد األدنى من ا

بية وطنية حقيقية. سارات نحو جلنة او حتدد ا
لـيـس من واجب الــوزيــر او صالحــيــاته الــبــحث في
ــنــافــســات الــريــاضــيــة وحتــضــيــرات تــفــاصــيل ا
نـتـخـبـات الوطـنـيـة لـكن من مـسؤولـيـته إعـادة بـناء ا
ــيــة عن طـريق ــبـيــة وفق مــعـايــيــر عـا الـلــجـنــة األو
اإلسراع في تشـريع القـوان الـتي تسـمح للـكفاءات
الريـاضـيـة مـن الـوصول الـى قـيـادة ريـاضـة اإلجناز
بـطــريــقــة ســلــيــمــة ونــزيــهــة والــتــخــلص من ادران

اضي ومخلفاته الكثيرة. ا
ـبـية فالـزمن االن ضـد جلـنة الـقـرار بـدليل قـرار األو
الـدولـيــة الـقــاضي بـتــحـديــد مـواعـيــد مـعــيـنــة تـلـزم
ـعنـيـة بـتشـريع الـقـوان الـكـفـيلـة بـإخراج اجلهـات ا
الــعــراق من دوامــة االزمـــات وانــهــاء حــرب داحس
ـبيـة لذا ثـلي احلكـومة والـلجـنة األو والغـبراء بـ 
ــا يــعــصف بــأول جتــربـة ــلف ر فـان ســوء إدارة ا
رائدة بعد عام  2003 والتي اريد لها ان تكون حال

فغدت مشكلة.    
ان ما حدث في الدوحة على هامش اجتماع اجمللس
ـبي االســيـوي يـدعــو لألسف فــتـشـظـي الـقـرار األو
ـنحلة زاد من بية ا احلكومي وتداخالت رجـال األو
ـنظـمـة الـدولـيـة وعـكس مدى قتـامـة الـصـورة لـدى ا
عقول ان بية فـهل من ا التخبط في سن قـانون األو
بـية الـدولية خـاطبـة األو تنفـرد جهـات غيـر مخـولة 

وضوع? بشأن ا
نـدعـو وزيـر الـشـبـاب الى خــطـوات إصالحـيـة تـعـيـد
سفيـنة الريـاضة الى طريـقها الـصحيح وهـو الربان
الذي يقودها االن وذلك عبـر العمل اجلاد في إقرار
ــهـمـة تـقع عـلى عـاتـقه الـقـوانـ الـريـاضـيـة فـهـذه ا
ـمثل الـرسـمي للـحـكـومة لـتـأسيس حالـيـا بصـفـته ا
واقع جديد يـكون نـقطة شـروع نحـو رياضة حـقيـقية

فسدين. بعيدة عن الفساد وا
اجتـماع الـيوم يـفتـرض ان تـغلـفه الصـراحة ويـكون
حــوارا مـــســـؤوال بــ اجلـــمـــيع وعـــلى الـــوزيــر ان
يـسـتــوعب االحتـادات ويـنــصت لـهــا بـكل جـوارحه
الية والسيما مـا يعيق حركـتها ويؤخـر معامالتهـا ا
ألسباب مـجهـولة والـوصول الـى تفـاهمـات ال تخرج
عن الـــســـيـــاقــــات وال تـــتـــقـــيـــد
بالروتـ احلكـومي فالـرياضة
يـــجب ان ال تــــغل بــــأصـــفـــاد
ـزاج ـعــقـدة وا اإلجـراءات ا

الشخصي.
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ـنـتـخب الـوطـني  بـتـظـاهرات ـمـتـاز وا ا
سـاحـة الـتحـريـر وسط الـعـاصـمـة بـغداد
لـلمطالبة باإلصالحـات ومحاربة الفساد.
شـاركـ جنم نـادي الزوراء وكـان ابـرز ا
مـهـنـد عــبـد الـرحـيم  شــارك رفـقـة زمـيـله
السابق وحارس مرمى نادي امانة بغداد
احلـالي  عالء كـاطع ونـشر الـصـورة عـبر
حـسابه الرسـمي على "فيـسبوك". وشارك
في الـــتـــظــاهـــرات أيـــضــاً العـــبـــو نــادي
الـشـرطـة عمـار عـبـد احلـسـ وعالء عـبد

الـــزهـــرة وكـــرار جـــاسم وكـــرار مـــحـــمــد
. التـظـاهرات شـهدت بـالتـظـاهرات ايـضـاً
مــشـــاركــة العب نــادي الــطــلــبــة ســامــال
سـعـيـد حـيث قــام بـتـوزيع الـطـعـام عـلى
ـتظـاهـرين رفقـة شقـيـقه الالعب الدولي ا
الـسابق سامـر سعيـد.   وسبق وان خرج
الـــنــجـم الــدولي الـــســابـق نــعـــيم صــدام
بـاإلضافة الى عـدد من النـجوم السـابق
وعـدد من اإلعالميـ للـتعـبيـر عن آرائهم

ومشاركة اجلماهير في قضيتهم.
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نتخب الوطني بكرة القدم يشاركون في مظاهرات التحرير العبي ا

باراة. يـذكر ان مـباراة العـراق امام ايران أربـيل الحتضـان ا
قـبل فيمـا ستقام سـتقام في الـ 14من شـهر تشرين الـثاني ا
مـبـاراة الـعـراق امـام البـحـرين في الـ 19من الـشـهـر ذاته وقد
حــــدد االحتــــاد الــــدولـي لــــكــــرة الـــــقــــدم طــــاقـم حــــكــــام من
الدارة مـبــاراة الـعـراق وإيــران في الـبــصـرة يـوم 14 األردن
شتركة قبل في إطـار التصفيـات ا تشـرين الثاني/ نوفـمبر ا
ـبــاراة طـاقم احلـكـام لــكـأس الـعـالم وكــأس آسـيـا وســيـديـر ا
كون من أدهم مخادمة أحمد مؤنس محمد البكار. الدولي ا

 ÊU e « ≠œ«bGÐ

طـالب االحتـادين اإليـراني والبـحـرين االحتـاد االسـيـوي بـنقل
مبـاراتـيهـمـا امـام العـراق من الـبصـرة الى مـكان اخـر بـسبب
الـتظاهرات. وقـال مصدر في تصـريح صحفي  إن االحتادين
اإليـراني والبـحريـني اتـصال باالحتـاد االسيـوي من اجل نقل
مبـاراتـيهـمـا من الـبصـرة الى مـكـان اخر بـسـبب التـظـاهرات.
وأضـاف أن االحتاد الـعراقي وفي حـال تـلقى خـطابـاً رسمـياً
من االحتـاد االسيـوي سـيرشـح ملـعب فـرانسـوا حـريري في
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في مثل هكذا مباريات اقـصائية  تعتمد
بـالــدرجـة األســاس عـلـى مـبـاراة األرض
اوال وقـبل كـل شيء  واالسـتـفــادة مـنـهـا
امــــام الــــذهــــاب الــــتي في كـل األحـــوال
ستكون صعبة للـغاية وألنها فاصلة  ما
ـدرب الى تـامـ كل مـا حتـتاجه يـدعو ا
ــهـمـة  الــغـيـر ســهـله من اجـل حتـقـيق ا
اكـثر مـن نصف الـطـريق لـدور الثـمـانـية
وهـو من يـقـرر الـنـتـيـجـة في ظل ظـروف
الــلـعب حــيث دعم جــمـهــوره ومـعه اهل
الــبــصــرة  الن غــيــر ذلك يــعــني عــرقــلـة
شـاركة األخـيرة األمور كـما حـصل في ا
مـن خالل اداء الـالعــــبـــــ  في تـــــقــــد
ستوى واالرتقاء به حلسم اللقاء الذي ا
سيـكـون حتوال في مـسار الـبـطولـة التي
تمـثل حتديـا امام الـفريق الـذي يأمل ان
يقـدم نفـسه بالـشكل األفضـل ألنه يتوقع
األصـعب اذا لم يـتـحمـل مسـؤولـيـة لـقاء
الــبــصـرة ونــتـيــجــته من تــؤمن الـســيـر
نـافسة واالستـمرار بها   وهو بطريق ا
ما يجـعل تفـاعل جمهـوره الذي يأمل ان
يـكون عـنـد  مـسـتوى األمـور الـتي تـبقى
امــام بـــذل اجلـــهـــود الــكـــبـــيـــرة  وعــدم
الـتـفـريط بـنقـاطـهـا الن حـتى الـتـعادل ال
ينفع الن احلسم في اجلزائر وقد يواجه
ـرة الـفــريق   نـفـس اجـواء الـلــعب في ا
األخـيــرة الـتي انـســحب بـسـبــبـهـا  لـكن

على جهاز اجلوية الفني ان  يتعامل مع
كل  األشـيــاء بـحـذر شـديــد الن االنـتـقـال
الى دور الـثـمـانـية يـتـوقف عـلى نـتـيـجة
الـبصـرة الـتي سـتدعم ثـقـة الالعـب في

لقاء الذهاب.
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ويـقـول مدرب الـنـاصـريـة الـسابـق كاظم
صـــبــيـح  ان مــهـــمـــة اجلـــويـــة لــيـــست
بـالــسـهـلـة وسـتــصـعب مع مـرور الـوقت
همة على مستوى الدوري رغم البداية ا
ـوقع الــوصـافـة  بــعـد ثالث واالنــتـقــال 
نـــتــائج مــقــبــولـــة لــكن بال شك ان قــادم
باريات ستكون صعبة في ظل تصاعد ا
ـنافـسـات بعـد عـودة الـدوري ومهم ان ا
يــســتـمــر في حتــقـيق نــتــائـجه اجلــيـدة
والـتي حقـقـهـا أيضـا في بـطولـة الـكاس
واالنـتـقـال لـلدور 16وكالهـمـا  سـيـمدان
الــفـريـق بـالــقـوة عــنـدمــا يـضــيف فـريق
مولودية اجلـزائر في السـابع من الشهر
هـمة الـتي مهم ان يـستـعد لـها القـادم  ا
الـفـريق الن الـتـقـدم فـيـهـا يـخـدم سـمـعـة
الــكـرة الـعــراقـيـة والــفـريق نــفـسه الـذي
يــتــمـتع بــثــقل كـروي وســمــعـة واســعـة
بـفـضـل تـاريـخه الـطــويل ومـا حـقـقه من
اجنازات كروية  على مـختلف البطوالت
ــشـــاركــات الـــتي يـــأمل ان يــكـــررهــا وا
ــلك مــجــمــوعـة ــوسم احلــالي وهــو  ا

صـفـوف مـتكـامـلـة  الـتي  حـدد مـوعـدها
قبل وستقام في في السابع من الشهر ا
مـلـعب جــذع الـنـخـلـة في الـبـصـرة  كـمـا
اعــلـن ذلك ولــيــد الــزيـــدي نــائب رئــيس
النادي  ويخشى ان ال تؤثر فترة  توقف
الـدوري بـعـد تأجـيل اجلـولـتـ الـرابـعة
ـشـاركـات  لـكن واخلـامـسـة عــلى واقع ا
ـدرب ســيـبـحث عن مـبـاريـات مـؤكـدان ا
جتريبيـة مع الفرق احمللـية اذا ما انتقل
ـــيــنـــاء واجلـــنــوب لـــلــبـــصـــرة حـــيث ا
والــبــحــري وفــرق اخــرى  لـلــتــحــضــيـر
ــذكــورة الــتي تــمــثل لـــلــمــبــاراة ا
الـتـحـدي لــلـفـريق في ان يـتـعـامل
مــعـهــا عـبـر ظــروف الـلــعب حـيث
األرض واجلــمــهــور والن الــرهــان

الع قـادرة عـلى ان تتـحـمل األمور كـما
يـجب وهو مـا مـطـلوب مـنـها خـصـوصا
ـلـك الـسـادس مـطـلع في لـقــاء بـطـولـة  ا
الــشــهــر الـقــادم وان يــعــبـر عـن  قـدراته
ونـفسه بـأنه الـفـريق القـوي الـقـادر على
حتـقــيق رغـبـة جــمـهـوره عــلى مـسـتـوى
الــبـطــوالت  في مــوسم  اســتـعــد له  من
فترة والن الدوري السابق  انتهى بوقت
مـتـأخر مـا جـعل من الـفـريق ان يـسـتـمر
ـلك وحقق ويدخل مـباشـرة في بطـولة ا
ـيــة قـبل الــنـتــيـجــة اجلـيــدة عـلى الــسـا
الـتـأهل لـلدور    16بـانـتـظـار ان يدخـله
بـقـوة واالنـتــقـال لـلـدور الـقـادم  وصـوال
الـى ابــعــد نــقــطـــة   ويــأمل ان يــعــوض
ـاضي في مـهـمة ـوسم ا إخـفاقـاته في ا
تتـطـلب اللـعب بجـهـود عالـية في جـميع
ــــبـــاريـــات وألنه يـــلـــعـب حتت ضـــغط ا
ـني النفس في ان يقدم جمهوره الذي 
الـــفــريـق مــا عــلـــيه  وان يـــقــدم  األمــور
ـنافـسـات امام بـأعلى درجـات الـلـعب وا
ــصــابـ فــريق مــتــكــامل  بــعـد عــودة ا
والــــهــــداف امـــجــــد راضي   فــــضال عن
تـــوحــــيــــد جـــهــــود اإلدارة والالعــــبـــ
واجلـهــاز الـفـني وفي ادارك الــتـحـديـات
ــؤكــد سـتــواجه مــهــمـة  الــفــريق عـلى ا
مختـلف البـطوالت التي يـطمح ان يصل

الى ألقابها.

ـشهد وسط ضبـابية تـامة في ا
لـعودة انـطالق الـبطـولـة.  وقال
أبـو الهـيل في تـصـريح صـحفي
إن الـتـدريبـات تـقام يـومـيـاً على
مـــلـــعب أمـــ عـــبـــد الـــنـــور في
بــحــمــدون وسط الــتــزام تـام من
الالعب الذين يـعتبرون أن كرة
الــقـدم مـصــدر رزقـهم.  وأضـاف
عـدم وضوح الـصورة بـاسـتكـمال
ـرافق الـعـامـة الـبـطـولـة وإغالق ا
ــصــارف يــؤثــر عــلى نــفــســيــة وا
الـالعـبــ واســتــقـرارهـم حـيث أن
ــســانــدة الالعـب يــحــتــاج لــلـــمــال 

عائلته.  
وأشــــــار إلى أن اإلخـــــاء يــــــســـــعى
ــبـــاريــات لـالســتـــمــرار بـــإقــامـــة ا
الـوديـة حـيث خـاض مـواجـهة مع
الـبـرج توجت بـفـوز بـنتـيـجة4-3 
وشــدد أبــو الــهــيل عــلى أنـه كـان
ـنافسة ني النـفس بأن تكون ا
ـوسم عـلى لـقب مـشـتـعـلـة هـذا ا
الــدوري مـــعـــبـــرا عن صـــدمــته
بـالـوضـع الـراهن وسط جتـمـيـد

النشـــــــــاط الرياضي.  
ـستـوى الـدولي اعـتـبر وعـلى ا
أبـو الـهيل أن إيـقـاف بـطـولتي
الــدوري الـلــبــنـاني والــعـراقي
ستوثران عـلى واقع منتخبي
بالدهــمـا حــيث يـواجه األول
مـنــتــخب كــوريــا اجلـنــوبــيـة
والثاني منـتخب إيران ضمن
ــونــديــالــيــة الــتــصــفــيــات ا
ـقبل. ـزدوجة فـي الشـهـر ا ا
وأ أتمنى التوفيق لنادي
العـهد اللـبنـاني العربي في
نــــــهــــــائي كــــــأس االحتـــــاد
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شـارك اعــضـاء رابــطــة جـمــاهــيـر انــديـة
الـزوراء والــشــرطــة والـقــوة اجلــويـة في
تـــظـــاهـــرات ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر وسط
الـعاصـمة بغـداد. وتسـتمـر التـظاهرات
في الــــعــــاصـــمــــة بــــغـــداد وعــــدد من
احملـــافـــظــات  لـــلـــيـــوم الــرابـع عــلى
الــتــوالي لــلــمــطـالــبــة بــحــقـوقــهم
ـشــروعـة من جتـســ اخلـدمـات ا
ومــحــاربــة الـــفــســاد. وشــهــدت
الـتـظـاهـرات مـشـاركـة واسـعة
من الــريـاضــيـ والالعــبـ
مـن  جـــمــــاهــــيــــر انــــديـــة
الــــــزوراء والـــــشـــــرطـــــة
والـــقـــوة اجلــــويـــة في
الـتظـاهرات لـلمـطالـبة
ـسـلـوبة. بـحـقـوقهم ا
وارتــدى كل مــشــجع
قــــمـــــيـص والــــوان
فـريقه لـلتـعبـير عن
انــــــتـــــمــــــاءاتـــــهم
الــــــريـــــاضــــــيـــــة
اخملــتـلــفـة إال ان
قـــــضــــــيـــــتـــــهم
واحــــــــــدة وهي
حـب الــــــــــوطن.
وشـــارك ايـــضــا
العــــــــبــــــــون في
الـدوري العراقي


