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حرص العراقيون عـلى متابعة حـسابات بورتيمـونينسي على مـوقع التواصل االجتماعي
نشورات تلقى تفاعالً كبيراً مع اقتراب وصول ميمي الى خاصة فيسبوك حيث بدأت ا
البرتغال. ووافق الدحيل متصدر دوري جنوم قـطر على إعارة مهاجمه العراقي الشاب
وسم مع إمـكـانيـة الـشراء في مهـنـد علي إلى بـورتـيمـونـينـسي الـبـرتغـالي حـتى نهـايـة ا
نـهايـة مـدة اإلعـارة. وقـال الـنـادي عبـر مـوقـعه عـلى اإلنـتـرنت وافـقت إدارة الـدحيـل على
دة  6 أشهر على ـقدم من بـورتيـمونـينـسي لضم الالعب الـعراقي مـهنـد علي  العرض ا
سبـيل اإلعـارة مع خـيار الـشـراء. وأضـاف تتـمـنى إدارة الـنادي لالعـبـها مـهـنـد علي كل

همة في مسيرته. التوفيق مع ناديه اجلديد وأن ينجح في خوض هذه التجربة ا
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يسعى فريق
الشرطة الى انقاذ
وسم احلالي بعد ا
لك وداعه بطولة ا
بخيبة قاسية

ـشـكـلـة ما جـعل مـن العـمل ايـة ادارة بـا
تــــقــــلــــيــــديــــا فـي االنــــديــــة االهــــلــــيــــة
ؤسـساتـيـة على حـد السـواء. وتضم وا
اجملمـوعـة الثـالثـة فرق الـشرطـة واربيل
ونـفـط مـيـســان ونـفط الــوسط والـطالب
وتـــعــــد االقـــوى ومــــتـــوقع ان تــــشـــهـــد
منافسات قوية عبر جميع أدوارها وهو
تابعتها ما يدعم احلضور اجلماهيري 
مـن خالل مــــشـــاركــــة أصـــحـــاب األرض
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نـقذ يـبدو ان بـطولـة الـدوري ستـكـون ا
ـــوسم احلــالـي بــعـــدمــا لــلـــفــريـق في ا
ـلك وخـرج بـخـيـبة انـحـنى في بـطـولة ا
كـبيـرة كـما سـيـكون امـام مـشاركـة غـاية
في الصعـوبة حيث بطـولة دوري ابطال
اســيــا الـــتي تــتـــزامن مــبــاريـــاتــهــا مع
ـقـرر لـهـا ان تـنـطلق مـبـاريـات الدوري ا
في الــسـادس عــشــر من شـبــاط اجلـاري
وسيكون الـفريق امام وضع مـختلف قد
باريـات فائدة اكـبر عبر يحقق تـداخل ا
استمـر الفـريق في فترة اإلعـداد والعمل
متواصل لضم العب محترف ولو هذا
عـمـل مـتــأخــر امــام ثـمــانــيــة ايــام عـلى
خــوض الــلــقــاء االول في الــبــطـولــة في
الــعـاشــر من الـشــهـر احلــالي ويـأمل ان
تــقـــام فـي مـــلـــعب كـــربالء وعـــلى ادارة
الشـرطـة ان تتـابع هذا االمـر بجـدية الن
قابل قد يرفض اللعب هنا وقد الفريق ا
يــــرى ذلك مــــســــوغــــا امــــام تــــصــــاعـــد
االحــتــجـاجــات في كــربالء نــفـســهــا مـا
يجعله مسوغـا للفريق اخلصم استقالل
طهران بعدم اللعب االخر الذي لن يلعب
في مـلـعـبه وهـو مـا يـسـري عـلى جـمـيع
ـنـتـخبـات اإليـرانـية وسـيـكون الـفرق وا
الـشرطـة مـحظـوظا لـو أقـيمت مـبـارياته
في ملعبه لدعم النتـائج والبقاء منافسا
ألطول وقت كما سيلعب الفريق مباراته
الــثـانــيـة في الــسـابع عــشـر من الــشـهـر
احلـالي ايـضـا ومـهم ان يـخـرج بـنتـائج
جــيــدة حــتى يــدخـل مــبــاريــات الـدوري
بـاحلـالـت الـفـنـية والـنـفـسـية لـتـحـقيق
ــنــافــســة والــصــراع عـــلى الــلــقب في ا
مباريات سـتكون قوية وغـير سهله امام
فرق اجملموعة التي تتمتع بقوة وتشكل
ـتلـكه من العب حتد لـلشرطـة رغم ما 
معروف وأسماء يعـول عليها وستكون
األمــور مــنــوطـة بــهـم إمــام حتــد كــبــيـر
لـلمـدرب والالعـبـ الذيـن قد يـواجـهون
ـباريـات والـسـفر اإلرهـاق بسـبب عـدد ا

وحتت الــــشـــمـس وبـــوجــــود خــــصـــوم
ومــعـارضـة  الن هــذا يـعـد مــصـدر قـوة.
ـؤقـتـة مـراجـعـة ـطــلـوب من الـهـيـئــة ا ا
األمـــور الـــتي اخـــتــلت حـــتى مـع تــولى
اإلدارة لفتـرة قصـيرة لكن مـهم ان تتجه
األمـور والـتـأسـيس  لـلـتـغـيـر  لـتـسـتـمـر
عــلـيه اإلدارة الــقـادمــة ومـهم ان يــتـعـلم
الـكـل من الـدرس امــام سـقـوط أكــثـر من
ادارة مـنــذ سـبـعـة عـشــر عـامـا فـقط رفع

شعارات فارغة حتت يافطة اإلصالح.
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نستـعرض اليوم فـرق اجملموعة الـثالثة
ـمـتاز بـكرة ـشاركـة بـبطـولـة الدوري ا ا
الــقــدم في آلـــيــاتــهــا بــســـبب تــصــاعــد
االحـتــجــاجـات اجلــاريــة بـالــبــلــد الـتي
ــسـابــقـات الــذهـاب الى إلــغـاء ألــزمت ا
نــظــام الــدوري الـــعــام وشــطـب جــمــيع
ــبـاريــات الـتـي لـعــبت لــضـيق نــتــائج ا
الــوقـت  تــغـــيــر الـــنـــظــام الى نـــظــام
اجملموعـات وإعطاء األنديـة حق اختيار
ـشــاركـة وان  15نــاديـا ســتــلـعب في ا
الـــنـــظـــام اجلـــديــــد قـــســـمت لـــثالث
مــجــمـــوعــات وتـــلــعب مـــبــاريــاته
مـرحـلـتـ ذهـاب وايـاب. يـتـأهل
اول وثـــانـي كل مــــجـــمــــوعـــة
لــتــلــعب ال  6أنــديــة دوري
ـرحــلـة واحـدة لــتـحـديـد
البطل ولتحديد األندية
لــــــلــــــمــــــشــــــاركــــــات
اخلــارجـيــة الـعــربـيـة
واألسـيـويـة  أيـضـا
إقــرار عــدم هــبــوط اي
فــريـق لــلــدرجــة األولى
وسـيـتم تصـعـيـد فـريـق
ـوسم لــلــمـمــتــازة لـيــكــون ا
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ــذكــورة تـكــون احلل يــبــدو ان اإللــيــة ا
لــلـدوري وسـط تـصــاعـد االحــتـجــاجـات
وحال الفـرق التي تشـكوا نقص األموال
ـشـاركـة ومــنـهـا نـفط وقــد حتـد مـنـهــا ا
اجلــنــوب بــعـدمــا اعــلن رئــيس الــنـادي
مـحمـد ولي اسـتـقالـته ورهن الـعودة اال
تعـلقة برواتب وعقود بصرف األموال ا
الالعب من قبل اجلهـة الراعية وهنالك
فرق تعـيش قلقا حـقيقيـا إمام احلصول
شاركة التي لم على ما يسد مصاريف ا
تظهـر اليوم بل استـمرت تواجه أغـلبية
األنــديــة من عـدة مــواسم دون مــعــاجلـة
ومـواجـهـة عـواقب ذلك حـتى ال تـعـتـرف

فـقط إشـراف إمـام حتـرر الـلـجـان في ان
تـكـون مـسـتـقـلـة عـنـدمـا تـظـهـر احلـاجـة
الشديدة لها بغياب االحتاد  لغرض سد
الفراغ وفي تسير األمور دون توقف في
احتاد ولعبة اختزلت الرياضة العراقية
بـــــعـــــد خـــــروج األعــــضـــــاء مـن أروقــــة
اجلـمـهـوريـة. لن يـكن بـوسع احـد سواء
ـبـية في وزارة الـشـبـاب او اللـجـنـة االو
الـقيـام بـإدارة األمور االن حلـ تـسمـية
هـيـئـة مــؤقـتـة مـتـوقع ان تـمـارس نـفس
الـعمل بـتقـاسم رئـاسة الـلـجان ومـتوقع
ان يـــكـــون الــــوضع ذاته رغم األخـــطـــاء
الـفادحـة الـتي ارتكـبت  الـفتـرة األخـيرة
امـام تـسلط قـوة االحتـاد مـحـليـا بـعـيدا
دعوم من عن تدخل اية جـهة بعـملهـا  ا
الفـيفـا كمـا كانـوا يدعون قـبل ان يوافق
على اسـتقاالتـهم  بسـرعة حتى من دون
االسـتــفـسـار عـن األسـبـاب الــتي دفـعـتم
لالسـتقـالـة بـعدمـا غـرق اجلمـيع بـسبب
ــــرتـــبك وارغـــام الـــفـــوضـى والـــعـــمل ا
اخلـــصــوم عــلى قــبـــول مــا يــقــرروه هم
طلق من اجل احتكار العمل ألنفسهم با
والــبـقـاء ألطــول فـتـرة ولــيـحق لـهم وال
يــــــحق حــــــتـى اقــــــرأنـــــهـم من دون
االحتـكام لألنظـمة والـقوان وال
كن الحد منهم ان يبرر غير
ذلك وهـم من عـــقـــد االمـــور
كــثــيــرا وكــان بــإمــكـانــهم
رؤيــــــة األوضـــــاع بــــــكل
شــفــافــيــة واالنــتــقــال
لـــلـــعـــمل الـــواضح
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كيف سيكون الوضع بعـد موافقة الفيفا
عـلى اسـتـقـالـة رئـيس وأعـضـاء االحتاد
الــعـــراقي لـــكــرة الـــقـــدم وتــرك الـــفــراغ
واألزمـة الـتي تـمـر بـهـا الـكـرة الـعـراقـية
الـــتي الزالـت تـــدور فـي نـــفق احلــــلـــول
الـتـوقيـعـيـة وبـقي الـعـمل علـى حاله مع
تــغــيــر اإلدارات الن كل إدارة اســتــمـرت
عـلى مــنـحى الـسـلــوك نـفـسه.  كل شيء
مـتـوقف في االحتـاد حـتى عـمل الـلـجـان
التي استـمرت تدار بـ اعضاء االحتاد
والــبـقــاء في رئـاســاتـهــا خالفـا لــكل مـا
يجري في االحتـادات احملليـة في العالم
يزها عنـدما تولت شخصيات من وما 
خارج االحتاد ادارة اللجان جميعها مع
مـــرور الــوقـت وهــو في صـــالح الـــعــمل
ويــعـطي دور أكــبــر في إدارة االمـور من
حيث اإلشراف والرقابة وجتنب الوقوع
بـاألخطـاء والـتهم لألعـضـاء عنـد اتـخاذ
ـثـلـون أنديـة مـشـاركة الـقـرارات ألنهم 
سـابقـات اخملتلـفة مـتعلـقة بـالفرق في ا
ـــنــتـــخـــبــات والالعـــبـــ وتـــســمـــيـــة ا

والـعــقـوبـات الى
اخره. 
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مــــــــهم ان
يــــــكـــــون
دور

االحتـاد

وسـط ضــــغـط االنــــصـــــار واالمل في ان
يحقق الـفريق بطـولة الدوري على األقل
ـوسم بـسبب ولـو االمر من اجل انـقاذ ا
لــيـس بــالــســهل وسط طــمــوحــات فــرق
اجملــمـوعـة في الــصـراع عــلى الـصـدارة
والن الـفــرق اجلـمـاهـيــريـة هي من جتـد
صـــعــوبـــات في مـــبــاريـــات الــدوري من
ــثل اهـمـيـة الـفــرق االخـرى الن الـفـوز 
خاصـة السبـاب معـروفة وحترص ادارة
النادي التي تـعيش حسرة  اخلروج من
لك وأثـارها البـاقية واالمل في بطولـة ا
حوهـا وهو يعيش في يقوم الالعـب 
ـر من فـتــرة مـرتـبـكـة بــسـبب اخلـروج ا
ـلك والتـفكـير والـشغل الـشاغل بطـولة ا
في خوض منافسـات دوري ابطال اسيا
والــدوري احملـلي بـانــتـظـار مــشـاركـتـ

. صعبت
qOÐ—« o¹d

لم يــحـــقق فـــريق اربــيـل بــعـــد الــعــودة
ــاضي رغم ــوسم ا ـــمــتــاز ا لــلــدوري ا
تعاقب عدة مدربـ لكنهم لم يقدروا في
استعادة هيبـة الفريق الذي حقق اربعة
ــيـزة  عــبـر عــقـد من الــقـاب  ونــتـائج 
الزمن وشكل في بـعض الفتـرات مرتكزا
ـنتخب الوطني واألخرى قبل لتشكيلة ا
ان حتل الـكـارثـة ويـهـبط قـبل مـوسـمـ
لـــلــــدرجـــة االولى لــــكن ادارتـه تـــداركت
ــوقف عــنــدمــا بـــذلت جــهــود كــبــيــرة ا
وحتملت تنظـيم احدى اجملموعات التي
ــقــعــده في امــنت لــهــا طــريق الــعــودة 
مــشـاركــة بــعــيــدة عن رغــبــة جــمــهـوره
ــوسم احلــالي من واحلــال مع بـــدايــة ا
دون فوز من ثالث مـباريات تـعادل فـيها
ـقـبـلة ـؤكـد سـيـسانـده في مـبـاريـاته ا ا
ـشـاركــة في مـجــمـوعـته وفي ان لـدعـم ا
طـلوب النه الـوحيـد ب جـميع يحـقق ا
الـفـرق سـيـلـعب في ظـروف هي األفـضل
حــيث عــامـلـي األرض واجلـمــهــور امـام
ـكن ــبـاريــات بـحــال  فــرصـة خــوض ا
ـــســــتــــويـــات الـالعـــبــــ من تــــقــــد ا
لـلـمـسـاعـدة في الـصـراع عـلى الـصـدارة
الن جمهوره يرى في النتائج االستمرار
في دعم الـالعـبــ في ان يــكــونــوا عـلى
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درب يـعمـل على مـشـاركـة مقـبـولـة مع ا
ـاضي احــمـد دحـام في ان ـوسـم ا من ا
ـنـافـسـات والـنـتـائج يـعـيـده الى سـكـة ا
بعد بدايـة لعب فيها مـبارات خسر من
الــصـنـاعــات وتـعــادل مع الـشــرطـة قـبل

تـــــوقف الــــدوري ومن ثـم الــــعــــودة الى
الـبـطولـة اجلـديـدة التـي سيـواجه فـيـها
فـرق جـميـعـهـا قـوية ومـتـمـكنـة وتـمـتلك
نافسة مع ان ميسان مقومات اللعب وا
مـــتـــحـــفـــز في ان يـــكـــون احـــد اطـــراف
ــنـافـسـة وتــقـد مـبـاريــات مـهـمـة من ا
خالل ما مـوجد من العـب يـعول عـليهم
ـدرب والـفـريـق في ان يـظـهـر بـالـشـكل ا
ـــطـــلــــوب مـــنـــة خالل الــــتـــواجـــد في ا
ـنـافـسـات واللـعب بـتـركـيـز وقـوة عـبر ا
ــديـنـة مــجـمــوعـة العـبــ اغـلــبـهم من ا
فــضال عن قــيــام ادارة الــنـادي بــتــامـ

شاركة. مستلزمات ا
من بـ الـفـرق التـي واصلـت العـمل من
ــدرب دون تـــوقف حتت قـــيــادة نـــفس ا
راضي شــنــيـشل الــذي وفــرت له أجـواء
عــمل مــنـاســبــة امــام حـرص االدارة في
ا في ذلك طـلوبـ  انتـداب الالعبـ ا
احملــتــرفــ كـمــا لــعب الــفـريـق عـدد من
ــبــاريــات لــتــامــ اجلــاهــزيــة في ظل ا
إمـكــانـات الـنـادي الـتـي اسـتـمـرت تـقـدم
وسم الفريق بشكل مـناسب في جميع ا
ومن يـوم وصوله لـلـمـمتـازة واحلـصول
عل لقب الدوري الذي يشارك به بطريقة
مـنـافسـات مـشابـه لتـلك الـتي قـهر فـيـها
اجلوية وعـاد للـنجف من ملـعب الشعب
بــالـلــقب وهــو الـيــوم في وضع مـقــبـول
نـافـسـة حتى وقـادر على خـلق فـرصـة ا
وقع الذي األخير واألمل في ان يحقق ا

ينقله الى التصفيات النهائية. 
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يــبــدو ان الـــطالب لم يـــســتــقـــروا عــلى
تشـكـيل ثابت عـندمـا  انـتداب ثـمانـية
العب للمشاركة ببطولة الدوري بقيادة
درب احمد خضير في ان يقود الفريق ا
وسط مــجـمــوعـة صــعـبــة في ان يــظـهـر
عند رغبة جمهوره الكبير واألمل في ان
ـدرب في مهمة تـبدى خطرة من ينجح ا
اخلــطــوة األولى حتت ضــغـط جــمــهـور
الــفــريـق الـذي عــانـى كــثـيــرا مـع بــدايـة
ـــــوسم وكـــــيـف حـــــلت األمـــــور امـــــام ا
مـستـحـقـات الالعبـ إمـام عـجز اإلدارة
ــشـــهــد من فــتــرة الــتي تــواجـه نــفس ا
ليست بـالقصـيرة. ويدرك جـهاز الطالب
الـــفــني والـالعــبـــ أهــمـــيـــة الــظـــهــور
ـنافـسـة بالـشـكل الذي يـؤمن حتـقيق وا
الــنــتـــائج الســتـــعــادة دور الـــفــريق في
مبـاريات معـدودة مهم ان تـلعب بتـركيز
وقوة وحـماس وان تـظهـر طريـقة مدرب

هم.  الفريق مثمرة وهو ا
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ـــدرب راضي شـــنـــيــشل الـــوصف الـــذي وصف فـــيه ا
الـدوري العـراقي بـانه مـيت اكـلـيـنكـيـا اجـاد فـيه لـدرجة
كـبيـرة الى القـدر الذي بـدت مـسالـة احيـاء الدوري بـعد
ـنسـحـبة لـلـعودة لـلـمشـاركة استـئـنافه واقـنـاع االنديـة ا

فيه..
قـبل ان نـتـطـرق لـلـمـشـاكل الـتي بـدت مـتـجـذرة في اهم
مـسابـقـة كـرويـة عـراقـيـة السـيـمـا بـعـد ان كـانت مـسـالة
ـسـابـقـة مـوعـداً محـدداً يـبـدا بـتـاريخ مـع اقـامة تـلك ا
ويـنتهي عند موعد محدد سلفا فضال عن ابراز مواعيد
بـاريـات وتـوقـيتـاتـهـا بعـيـدا عن الـتـأجيـالت الروتـيـنـية ا
والـتي برز اخـرهـا بعـد ان  تأجـيل الـدوري بسـبب ما
يـشـهـده الـبـلد مـن تـظـاهرات اثـرت بـشـكل وبـآخـر عـلى

باريات انسيابية اقامة ا
كـما ان قـضـيـة انـسـحابـات االنـديـة السـيـما قـبل اعالن
انـــــطالق الـــــدوري فـــــضال عـن اعالن انـــــديـــــة اخــــرى
انـسحابـها ببـعد االعالن عن استـئناف الـدوري واقامته
بــنـظــام مـغـايــر سـبب عــدم مالئـمــة شـكل الــدوري بـعـد
اسـتئنافه حـيث برزت محـاوالت االقناع لألنديـة بالعودة
سـابقة الـتي يبدو والـعدول عن قرارهـا لغرض اجنـاح ا

انها تعيش انفاسها االخيرة..
مـسـالة اعـادة احلـيـويـة لـلـدوري مـوزعـة بـالـتـسـاوي ب
ـادية عن اقـطاب مـختـلفـة ابرزها ابـعاد شـبح االزمات ا
ــشـاركـة بـالـدوري مـن جـانب الـبـحث عن افق االنـديـة ا
ة في ستد شـاركة ا ومة ا بـدائل مناسبة تتـيح لها د
الـدوري فضال عن هذا اجلـانب الذي يوافق غـيابها عن
ا يجـعلها كن ان تتـعرض لهـا تلك االنديـة  اي ازمـة 
ا تـتعهـد بعدم اتـخاذ قرار لالنـسحاب وتـرك البطـولة 
يــؤثــر عــلى اجلــانب الــفــني لــلـبــطــولــة خــصــوصـا وان
ـتـابـعــة جـمـاهـيـريـة ــسـابـقـات االخـرى الــتي حتـظى  ا
كـبيـرة من جـانب اجلـمـهور الـعـراقي حتـظى باطـر فـنـية
يـزا لـلـبـقاء ـوذجا مـنـاسـبـا و ـكن ان تـكـون  مـهمـة 

كن ان تبرز ب فينة واخرى .. بعيدا عن مشاكل 
ادي مهمة والبحث عن حلول لها تكمن وقـضية الدعم ا
نـاسـبة فـأبـعاد االنـديـة العـراقـية عن باخـتـيار االلـيـات ا
ناسبة االستحقاقات بداعي عدم امتالكها التراخيص ا
ـلحق فـضال عن اخـفاق عـدد اخـر منـهـا في مـباريـات ا
ــوسم احلـالي يــتـيـمـا ــا جـعل ا وتــلـكـؤ انــديـة اخـرى 
مــقـفـرا بـدون انـديـة عــراقـيـة كـان لـهــا شـان كـبـيـر عـلى
مـستوى الـبطـوالت العـربيـة واالسيـوية في اسـتحـقاقات

سابقة..
والـصاق تـهـمـة االفـتـقـار الـفـني والـنـتـائج اخملـيـبة الـتي
مـــنـــيت بـــهــا انـــديـــتــنـــا الــعـــراقـــيــة الـــتي شـــاركت في
استـحـقاقـاتهـا من البـطوالت الـعربـية واالسـيويـة بغـياب
الـدوري تبـدو في جانب مـنهـا مـصيـبة بـغض النـظر عن
اجلوانب االخـرى التي تبدو مناسبة لتوظيفها بتبرير ما
حـظيت به تلك االنديـة فمثال فريق نـادي الشرطة شارك
في الــبـــطــولــة الــعــربـــيــة وواجه فــريـق نــادي الــشــبــاب
الـسعودي في اخر ادوارها احلـاسمة لكن بـقيت مسالة
ـئــات عالمـات ـبــاراتـ مــزدانـة  نــتـائــجه في هـاتــ ا
ا احـتـوته صـفوف الـقيـثـارة من عدد االسـتفـهـام نظـرا 
ن شاركوا سلفا في مـكتمل من جنوم الكرة العراقية 
مـباريـات عـديـدة لـلـمـنتـخب الـعـراقي قـبل ان يـتـجـمـعوا
لـتـمـثـيل الـفــريق في مـبـاراته ضـد الــشـبـاب الـسـعـودي

وخسارتها بكم كبير من االهداف ..
ثم تـبرز مسالة اخرى مـرتبطة بعـودة استحقاق الدوري
نــظـرا لــغـيــاب عـدد كــثـيــر من جنـوم االنــديـة الــعـراقــيـة
ـسـابــقـات اخلـلـيـجـيـة الرتــبـاطـهم بـتـمـثــيل االنـديـة في ا
ا شعروا بـياس من طول غياب والـعربية االخرى نـظرا 
ثـلونـها في اسـتحـقاق الـدوري عن افق انـديتـهم التـي 
الـدوري العـراقي لـذلك تبـدو اآلمـال والطـمـوحات قـائـمة
ــواهب بـــان يــبـــرز الـــدوري اجلــديـــد عـــددا اخــر مـن ا
واالمـكـانـيـات الـكـرويـة العـراقـيـة بـالـنـظـر الـى ان الـكرة
العـراقـيـة تـنـجب دائـمـا اسـمـاء كـرويـة مـهـمـة تـرفـد بـها
ـبي الفرصـة الكبرى نـتخبـات وسيكـون للمـنتخب االو ا
بـان يـستـقـطب اسـمـاء جـديـدة لـصـفـوفه في مـشـاركاته
الــقـــادمــة بــعــد ان فـــقــد من خالل بـــطــولــة كــاس اال

ـبية دون سن  23 سـنة والتي االسـيوية لـلمنـتخبات االو
ــشـاركـة في اخــتـتــمت مـؤخــرا في تـايالنــد فـرصــته بـا
بـياد طوكيـو بعد ان بقيت مـسالة مشاركـته مقتصرة او
عـلى اداء مبـارياته ضـمن مجـموعـته دون ان يتـمكن من
جتـاوز تـلـك اجملـمـوعــة بـالـذهــاب ألبـعـد
ـــديــات واقــتـــنــاص بـــطــاقــة الـــتــأهل ا
ـطلوبة نظرا لغياب الالعب القناص ا
تاحة ـتمكن من توظيف الـفرص ا ا

لتحويلها ألهداف ..
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أكـمــلت جلـنــة اخلـبـراء الــريـاضــيـ الـتــابـعـة
لــوزارة الــشــبــاب والـــريــاضــة وضع اخلــطــة
اخلـاصـة بــآلـيـات وضـوابط الــصـرف لـتـقـد
ـنـحـة احلـكـومـيـة الى االحتـادات الـريـاضـية ا
بـصورة مبـاشرة. وأكد وكـيل الوزارة لشؤون
الــريـــاضـــة عـــصـــام الـــديـــوان في بـــيـــان أنه
ـرقم 24 واسـتــنـاداً لــقـرار مــجـلس الــوزراء ا
لــسـنـة  2020الـفــقـرة األولى الــتي تـنص عـلى
ــالــيـة قــيـام وزارتـي الـشــبــاب والــريـاضــة وا
ـالية نـحة ا الئمـة لتـقد ا بـتحـديد اآلليـات ا
احلـكومـية الى االحتادات الـرياضـية مـباشرة
ـبيـة فإن اسـتنـاداً ألحـكام قـانـون اللـجنـة األو
جلـنــة اخلــبـراء الــريـاضــيــ نـاقــشت جــمـيع
ـنـحة الـتـفـاصـيل الـتي تـتـعـلق بـصـرف هـذه ا
لالحتـــادات الــريـــاضــيـــة و االتــفـــاق عــلى
ها الى وزير الشباب اآللـيات التي سيتم تقد
ــصـادقــة عـلــيـهــا. وبـيّن ثــامـر أن لالطالع وا
الـلجـنـة وضعت عـلى جدول نـقـاشاتـها جـميع
ـــنــــاهـج االحتــــاديـــة الــــظــــروف واخلــــطـط وا
الـسنـوية مـنوهـاً الى أن وزير الـشبـاب أحمد
ريـاض وفـور تكـلـيف الـوزارة بـهذه الـصـيـاغة
مكنة لف بالـسرعة ا أكـد على التعاطي مع ا
صـادقة علـيه بصـورة نهـائية وكل مـا سيـتم ا
سوف يعلن عنه فوراً لكي تستثمر االحتادات
الـريــاضـيــة الـوقت وتــبـدأ بــتـنــفـيــذ مـفـردات

مناهجها على وفق هذه اآلليات والضوابط.
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أكــد رئـيس االحتــاد الـعــراقي لـكـرة
الــقــدم عـبــد اخلــالق مــســعـود أن
االحتاد الدولي لكرة الـقدم فيفا هو
من ســـيــــخـــتـــار الــــشـــخص الـــذي
ســيــتــواصـل مــعه ولــيس اعــضــاء
االحتــاد الــعـراقـي. وكـان فــيــفــا قـد
أرسل كــتـابـاً الى االحتــاد الـعـراقي
لـكرة الـقدم يـبلـغه فيه بـأنه أصبح
عـلـى عـلم بـاالســتـقــالـة اجلـمــاعـيـة
الحتــاد الـكــرة. وقــال مــســعـود إن
االحتـاد الــدولي لـكــرة الـقــدم ابـلغ
احتاد الكرة في رسالته عن حاجته
علومات عن شخص يتواصل معه
إلدارة االحتــاد في الــوقت احلــالي.
وكــان االحتـاد الــدولي لـكــرة الـقـدم
فـيـفا قـد أرسل رسـالـة الى االحتاد
لعراقي لكرة القدم بشأن االستقالة
اجلـمـاعـيـة لـتي تـقـدم بـهـا االحتـاد
مذيلة بتوقيع ماتياس جرافستروم
نائب األم الـعام جاء فيـها (نشير
ــؤرخـة  21يـنــايـر إلى رســالــتـكم ا
بـــشــأن اســـتـــقـــالـــة جــمـــيع 2020
أعـضـاء اللـجنـة الـتنـفـيذيـة واألم
الـعـام بـالـنـيـابـة الحتـاد كـرة الـقـدم

الـعراقي  FA ونـشـكركم عـلى ذلك.
في هـــذا الـــســــيـــاق وبـــنـــاءً عـــلى
ــــؤتــــمــــر الــــعـــادي لـ مـــحــــضــــر ا
IFAاالحتـاد الـعـراقي الـذي انـعـقد
في  25 يــــنـــايـــر  2020نــــفـــهم أن
أعضاء  IFA قد أبـلغوا بـاستـقالة
ـــذكــورين أعاله دون األشـــخــاص ا
اتــخـــاذ أي قــرار. نـــود إبالغــكم أن
FIFA وAFC الدولي واالسيوي 

ســيــقــدمــان اآلن األمــر إلى اجلــهــة
اخملتصة للنظر فيهما واتخاذ قرار
FIFA بــشــأنــهــمــا وفــقًــا لــنــظــام
األساسي. في غضـون ذلك سنكون
تن لو أمكنكم مشاركة تفاصيل
ـسـؤول عن االتــصـال بـالـشــخص ا
إدارة االحتــــــــاد فـي أقــــــــرب وقـــت
ـــكن تـــفـــضــلـــوا بـــقـــبــول فـــائق
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