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بـــهــدف عــرقــلـــة انــطالق دوري الــكــرة
ـسـابـقات ـمـتـاز. وأضـاف أن جلـنـة ا ا
في احتـاد الكرة تدخـلت وأبلغت الفرق
بـــأن الــدوري ســـيــنـــطــلق فـي مــوعــده
احملدد ولن يتم تغيير اليته او تأجيله
بــالــتــالي اجــهــضت احملــاولــة.  جتـدر
ـــــمـــــتــــاز اإلشـــــارة الـى ان الـــــدوري ا
ســيــنــطـلـق ابـتــداءً من يــوم غــدٍ االحـد
بـنـظـام الدوري الـعـام  ومن جـانـبه أكد
حــمــادي أحـمــد قــائــد الـقــوة اجلــويـة
جـــاهــزيـــة فــريـــقه النــطـالقــة الــدوري
مـــنــــتـــصف الـــشــــهـــر اجلـــاري بـــعـــد
االسـتـقرار عـلى آليـة "دوري من مرحـلة
واحــــدة". وقـــال أحــــمـــد في تــــصـــريح
صـــحــفي  إن الــقـــوة اجلــويــة جــاهــز
النـطالقـة الدوري بـعد خـوض عدد من
ـباريات التجريبـية منوها بأن فريقه ا
لم يــنــقـطع عـن الـتــدريـبــات رغم فــتـرة

الــــتــــوقف الــــتي جتـــاوزت  4أشــــهـــر.
وأضــاف: الـفــريق واصل مـرانـه بـشـكل
ـــــدرب أيــــوب يـــــومي حتـت إشــــراف ا
ــــوسم احلــــالي أوديــــشــــو.  وتــــابع: ا
اســتـثـنــائي ونـحن نــسـعى بــكل جـهـد
لـلـتـتـويج بـالـلـقب حـيث يـضـم فـريـقـنا
مـجمـوعة جـيدة من الالعـب بـاإلضافة
إلـى االسـتقـرار الـفـنـي.  وحـول الدوري
مـن مـــرحـــلـــة واحــــدة أكـــد أحـــمـــد أن
"الـقـرعـة سـتـبتـسم ألنـديـة عـلى حـساب
أخــرى لــكـنــنــا مــنـذ الــبــدايـة جــهــزنـا
أنـفسنا ألقسى الظروف وأعتقد أن من
يـفـكـر في الـلـقب لـن يـتـأثـر بـخوض أي
مـباراة في ملعبه أو خارجه". يشار إلى
أن الـقـوة اجلـويـة سيـخـوض مـبـارات
ـوسم احلالي فـقط خـارج بـغـداد في ا
مـع نـفط اجلـنـوب في الـبـصـرة وأربـيل

في أربيل.
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يواصل منتخب
الشباب تدريباته
واجهة تونس في
البطولة العربية

نــقـطـة الـتـحـول في مــنـافـسـات اجملـمـوعـة
وحتـقيق األريحية كما جتري بنفس اليوم
مـــبــاراة فــريــقــا الــكـــويت ومــوريــتــانــيــا.
تـسـتـكـمـل الـيـوم االثـنـ  مـبـاريـات الدور
األول مـن دوري الكـرة  بإقامـة أربع عـندما
ـيناء يـقام ديـربي البصـرة ب الـغر ا
ونــفـط اجلــنــوب عــنــد الــســاعــة الــرابــعـة
والـنـصـف الـذي اسـتـمر يـحـظـى بـاهـتـمام
أهـل  الـبــصـرة والــرغـبــة في االســتـمــتـاع
ـباراة  واالنـطـباع الـتي يحـمـلونـها في بـا
مـهمة تظـهر خاصة   نظـرا لقيمة الـنتيجة
الـتي تـهـمهـا عـلى الـسواء وحتـظى أيـضا
راقـبـ  وسـط طـمـوحات ـتـابـعـة  مـن ا
تـأثيرها على الفريق في حتقيق اخلطوة
ــيــنـاء ــطــلــوبــة  الــتي يــأمل حتــقـيــهــا  ا
ـسـتـعـد بـشـكل أفضـل من  جيـرانه ودعم ا
خـطـوطـه بعـدد مـن الالعـبـ احملـتـرف و
درب مـن شباب فـريق النادي   مـا ساعد ا
الـروماني في حتـقيق تـوليفـة من الالعب
سـتـدافع عن مشـاركة الـفـريق الذي انـطلق
فـي مـــــوسم مـــــهم قـــــبـل تــــوقـف الــــدوري
والــعـودة حتـت أنـظـار جــمـهــوره الـكــبـيـر
الـذي  يقدر أهـمية النـتيجـة وفي ان يظهر
العبو الفريق في  مستوى مقنع واخلروج
ـبـاراة الـتي تـشـكل الـتـحـدي لهم بـنـقـاط ا
فــيـمـا يـجـد عـمـار عــبـد احلـسـ صـعـوبـة
ـــهـــمـــة الــتـي تــأتـي وسط ظـــروف عــمل ا
صـعبـة   أثرت عـلى فتـرة اإلعداد ويـخشى
ان تـلقـي بظاللـها عـلى نتـيجـة أول مباراة
امــام رغــبــة حـســمــهـا الــهــدف احملـدد من
ــتــوقع ان  تـتــابع من جــهـور ــواجــهـة ا ا
كـبـيـر  اغـلـبه لـلـميـنـاء لـكن اجلـنـوب يـريد

الن فـي ذلك يــعـــني  االقـــتــراب من عـــبــور
اجملــمــوعـة لــلـدور الــتـالـي  وسـيــكـون في
وضـع أفــضل لــو عــبــر  مـــنــتــخب تــونس
ــتــلك الـــطــرف الــقــوي في اجملــمــوعــة و
العــبــ من أنــديــة مــحــتــرفــة  في مــهــمـة
صــعـبــة  عـلـى الـفــريـقــ امـام طــمـوحـات
اخلــروج بـكـامل الـعالمـات  وسـيـكـون ذلك
هـمـة ومن ثم الـسيـطـرة على بـاخلـطـوة  ا
األمور بشكل اكبر ومهم ان يكون جثير قد
ـقـابل لـيـضع تــعـرف عـلى واقع  الـفـريق ا
ــنـاســبـة  سـعــيـا حلـسم طــريـقــة الـلـعب ا
ــهـمـة  دون مـشــاكل عـبـر الــتـعـويل عـلى ا
عـنـاصـر الـفريق واالهـم ما فـيه هـو صـحة
كـسب الكبـير للـعبة  في أعـمار الالعـب ا
ان  تــظـهـر فـرق الـفـئـات الـعـمـريـة  بـشـكل
جـيد  في كل شيء إذا ما اردنا بناء كروي
نـاجح. ومنتخب الشبـاب يتمتع بحالة من
االنـسجام إمام فترة اللعب سوية في أكثر
مـن بـطـولة ويـعـود ذلـك الى وجـود العـب
ســبق وشــاركــوا وأحـرزوا بــطــولـة أســيـا
لــلـنـاشـئـ الـتي أقـيـمت في الـهـنـد 2016
ـنـتخب الـشـبـاب الذي قـبل ضم الالعـبـ 
أحــرز بــطــولــة غــربي أســيــا كــمــا تــصـدر
مـجـمـوعـته فـي تـصـفـيات أسـيـا فـي عـمان
(الــكـويت وبـاكـسـتـان وفـلـسـطـ وعـمـان)
شاركة بوقتها لدعم مهمة اإلعداد وتأتي ا
لـلـبـطولـة األسـيويـة الـقـادمة. وسـيـخوض
الــفــريق مـبــاراته الــثـانــيـة إمــام مـنــتـخب
الــكــويت اخلــمــيس  20شــبــاط ويــخــتــتم
مـباريات اجملموعة األحد القادم  23شباط
بــنــفس الـتــوقـيـت وتـظــهـر مــهـمــة تـونس
ـهـمة األخـطـر وأكبـر والـفوز فـيـها يـعني ا

الــدفــاعــيــة الــتـي  ظــهــرت واضــحــة إمـام
اسـتقالل  طهران  وغيرت من مسار اللعب
بــعــد  تــقـدم الــضــيــوف  بـهــدف الــنــيـران
الصديقة  كما اهتز الفريق في أخر الوقت
وكـاد ان يـتـعـرض لـلـخـسـارة ولـو نـتـيـجـة
الــتــعـادل كــانت بـطــعم اخلــسـارة في  ظل
الــظــروف الـتي لــعب فــيـهــا الـفــريق الـذي
يــعــود مـرة أخــرى واألمل  امـام إمــكـانــيـة
ـثـلة الـتـفـوق  مـن خالل حـوافـز الـلعـب  
بـعاملـي األرض واجلمهور واالهـم اختيار
التشكيلة  بدقة واحلال  للتغيرات وأهمية
االســتــفــادة مــنــهــا  وان ال تــاتي فـي اخـر
خـمس دقائق ألفضل  كما حصل مع  سعد
نـاطق  وان يلـعب الالعـب دورا مهـما في
 تـقد الفريق   بالشـكل الذي تتاح فرصة
تلك حتـقيق الفـوز  لتعزيـز أماله   وألنه 
مـجـموعـة العـب وأسـمـاء يعـول عـليـها و
مـــنــتــظــر مــنــهــا ان تــقــدم مــا بــوســعــهــا
خــصـوصـا الـهـجــوم الـذي ان يـكـون أكـثـر
فـعاليـة وتركيز  بـعدما فشل في الـتسجيل
لـلـمـرة الـثـالـثـة تـوالـيـا حـتى هـدف الـلـقاء
األخـــيـــر جــاء مـن ضــربـــة جــزاء حـــتى لم
يـخلص الفرص احلقيقية    والزال البعيد
عـن واجباته وهـو من بات يـشكل صـعوبة
الـنـتائج إمـام الفـريق الذي عـليه ان يـلعب
ـفارز متـكاملة  وان  يـستعـيد هويته في
بـطـولـة مهـمـة   وتركـيـز  وان يـظهـر بـقوة
ــــبـــاراة الن غــــيـــر اخلـــروج خـالل وقت  ا
بـكامل العالمات يـعني الفشل  إمـام عملية
الــبــحث عن الــتــأهل عن اجملــمــوعــة الـتي
تـتطـلب التـوازن في النـتائج وان ال يـتكرر
سـيناريـو اللقاء الـقادم الذي شهـد سيطرة

الستقالل طهران.
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يـسـتـهل مـنـتـخب الـشـبـاب حتت  19سـنـة
بـطولة كاس الـعرب بكرة الـقدم التي تفتح
الــيــوم في الــسـعــوديــة وتـســتــمـر لــغــايـة
ــقــبل عــنــدمــا يــواجه اخلـــامس من آذار ا
نـظيره التونسي عند الساعة الثانية و45
دقـيقة ظهرا. وكان منتخب الشباب بقيادة
قـــحـط جـــثـــيـــر قــد  أقـــام مـــعـــســـكـــرا في
الـــســـعـــوديـــة خـــاض في مـــبــاراتـــ  مع
مـنتخب شباب السعودية تغلب في األولى
 بــثالثـة أهـداف لــهـدفـ وخـســر الـثـانـيـة
بـــهــدف وضم الـالعــبــ (  احـــمــد شــاكــر
ومــحـمـد حـسن حـسـ جـاسم كـرار سـعـد
لــيث جنم زيـد حتـسـ عـبـد الـرزاق قـاسم
عـلي شـوقي  حـ خـلف كرار مـحـمـد علي
مـنـتـظـر عـبد األمـيـر مـنـتـظر مـحـمـد  نـهاد
مــحـمــد  حـسن حــبـيب  حــسـ عــبـد الـله
حـس زياد  منتـظر عبد احلسن
رضـــا فـــاضل زين الـــعـــابــدين
الـربـيـعي  امـير غـا ومـحـمد
حــسـن واحــمـد حــسـن وعــبـد
الـله محمد  عباس علي مسلم
) ويــكــون قــد حــضــر  لــلــقـاء
ــهم إمـــام مــنــتــخب الـــيــوم ا
تـونس ضـمن فـرق اجملـمـوعة
الــتي جتــمع فــريــقــا الــكـويت
ومــوريـتـانـيـا. الـفـريق مـطـالب
بـتـحـقيق الـنـجاح لـلـمرور بـثـقة

جتـاوز كل التحديـات وقهر اإلخوة األعداء
 حتـت انظار جمـهورهم الكبـير الن العبرة
ـؤثر وهـو احلدث الذي فـي  تقد األداء ا

يخطط  اجلنوب.
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ويـعـود متـصدر الـدوري ألقـصر فـترة بـعد
بـدايـة قويـة قـبل ان توقـفهـا االحـتجـاجات
الـشـعبـيـة ومعـهـا  الدوري  الـذي يـعود له
الــفـريق  من خالل مـواجــهـة نـفط مـيـسـان
عـنـد الـرابعـة والـنصف فـي ملـعب الـشعب
وسـيـلـعب الـفـريـق بكـامـل  الـعنـاصـر لـكي
يـظـهـر منـافـسا قـويـا امام أنـظـاره  وليس
الـضـيوف  امـام مـطالـبة  جـمـهور اجلـوية
الـذي يعـني له الفوز ولـقب الدوري الشيء
الـــكـــثـــيـــر البل االول بـــعــد مـــوسم خـــالي
ـلك والـفريق وخـروج مـخـيب من بـطولـة ا
قــادر عــلى حتـقــيق الــفـوز من خالل فــتـرة
االعــداد الــتي كـانت مــنـاســبـة  وخــضـعت
ـبـاريـات جتـريبـيـة مـنحت الـفـريق جـرعة
ـتـلـهف مـعـنـويـة وعالقـة مـع  اجلـمـهور  ا
شـاهدة فـريق متكـامل منافس بـكل تأكـيد 
يـلعب من اجل الفـوز  نقطة االهـتمام التي
يـام من الالعـبـ الـتعـبـير عـنـهـا لتـحـقيق
ــــصـــالح مع اجلــــمـــهـــور  واألمل في ان ا
يـــتـــعـــاطى لـــفـــريـق مع األمـــور  ويـــخــرج
بـنـتـيـجـة تسـعـدهم في وقت يـبـحث  يـريد
ابـن الـفـريق الـسـابق احـمـد دحـام  الـلـعب
ـنع الـصـقور من بـشـعـار الـتـحدي الـفـوز  
الــتـحــلـيق  البل إســقـاطـهــا   حتت أنـظـار
وسـائل اإلعالم الن فـرق احملـافـظـات جتدد
ـثل هكـذا مباريات الن اآلمـال والتحـضير 
الــفـوز عــلى اجلـويــة يـعــادل لـقب الـدوري

إمـام   القيمة الفنية واالعـتبارية للنتيجة.
ولـقاء مـهم  سيـجري عنـد السـاعة الثـانية
والـنصف ظهرا ب الـكهرباء والنفط وكال
الـفـريـق جـهـز نـفسه بـشـكل واضح  عـبر
تـشكيل من الالعب الواعدين   وكالهما
يـضـعـان  هـدفـا إمـام أعـيـنـهم حـيث الـفوز
باراة فـي لقاء يظهـر متكافئ امـام طرفي ا
الـتي تشـكل حتديا لـيحيى عـلوان وعباس
عـطـيـة   الـلـذين اسـتـمـرا مع فـريـقـهـما من
ــاضـي   وكل مــنـــهــمــا يـــخــطط ـــوسم ا ا
ــرور بـاخلــطـوة خلــطف كــامل الـنــقـاط وا
األولـى    من خالل طـريقـة الـلـعب وجـهود
الـالعـبـ  ومـتـوقع ان يـخـوض الـفـريـقـ
ــهـمــة بـحــذر شـديــد إمـام نــتـيــجـة لــقـاء ا
ـثل أهمـيـة لـكل الـفرق و االفـتـتـاح الـذي 
يـــســـعـى أصــحـــاب األرض الـــتـــعـــامل مع
أفــضـلـيـة األرض والـســيـطـرة عـلى األمـور
رور حتت أي وإيـقاف خـطوط الـنفط من ا
مسوغ وهو ما سيحاولون  القيام به وهم
مـجـمـوعـة اسـتمـرت  تـتـدرب دون انـقـطاع
وسـط ضــغط الــفــريـق في إقــامــة الــدوري
الـذي يـأمل النـفط في ان يفـتتـحه بنـتيـجة
ـــلــعـب الــقـــاسم مـــغـــيـــرة عن ســـقـــوطه 
وســيـكـون إمـام مـهـمــة غـيـر سـهـله مع انه
األخــر يـضم تـولـيـفـة  مـهـمـة من الالعـبـ
تــخــضع خلـبــرة  عــلـوان الــذي بــقي عـلى
نـــفس الالعــبــ دون إضــافــة  ويــبــدو ان
ثـقـته كبـيرة  بـهم  ويـسعـون لدعم حـظوظ
نجـز  لفـريق عكس الـفريق وفـي حتقيـق ا
نـــفــسه بــشــكل واضح ايــام حــسن احــمــد
ويـتطلع الى  قـدرات علوان التـدريبية  في
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انتـقل االحتاد العـراقي لكـرة القدم الـسابق الى ذمـة التاريخ
ؤقتة إلدارة شؤون كرة القدم وسيبـدأ بعد ح عهد اللجنة ا
في الـبالد  ,بـعد ان حـصـلت على مـوافـقة تـشكـيـلهـا من قبل
االحتـاد الـدولـي (فـيـفـا) اذ جــاء في الـرسـالــة الـتي بـعــثـتـهـا
فـاطــمـة ســمـورا امـ عــام االحتـاد الــدولي لـكــرة الـقـدم الى
احتـاد كرة الـقدم بـانه سيـتم تشكـيل هيـئة مـؤقتـة تضم عددا
من االشـخـاص ال يـزيـد عـددهم عـلى سـتـة سـيـديـرون احتاد
ـدة ستـة أشهـر حيث سـيقـوم الفـيفـا بإرسـال وفد من الـكرة 
قـــبــله بــالـــتــشــاور مع االحتـــاد اآلســيــوي لــكـــرة الــقــدم الى
الــعــاصـــمــة الــعـــراقــيــة بـــغــداد من اجـل عــقــد الـــعــديــد من
ـسـؤولـ فـي وزارة الـشـبــاب والـريـاضـة االجـتــمـاعـات مـع ا
وعــدد من اعــضــاء اجلــمـــعــيــة الــعــمـــومــيــة في االحتــاد من
احملـافـظات الـوسـطى واجلـنـوبـيـة وإقـلـيم كـردستـان من أجل
االتـفـاق مـعـهـا برفع قـائـمـة من االسـمـاء الى الـفيـفـا الخـتـيار
عـدد منـهم بـصـورة رسـمـية حـيث ال يـحق لـهم الـتـرشيح الى

قبلة. االنتخابات اجلديدة التي ستقام خالل الفترة ا
ـؤقـتـة إلدارة شـؤون كـرة الـتـحـديـات الـتي تـتـربص الـلـجـنـة ا
الـقـدم كـثـيـرة  ,مـنـهــا تـسـيـيـر مـبــاريـات بـطـولـة دوري انـديـة
مـتـازة ومـنافـسـات بطـولـة دوري الـدرجة االولى اذ الـدرجـة ا
يعـتقد البعض ان هذا االمر لـيس سهال خاصة وان مباريات
الـبطـولتـ حتتـاج الى كـادر اداري وحتكـيمي كـبيـر وهنـا قد
يقول قـائل ان اللجنـة ستستـع بالكادر الـذي كان يعمل مع
ـال الذي ـعـلـومـة صـحـيـحة ولـكن ا االحتـاد الـسـابق وهـذه ا
يغطي نـشاط الكادرين االداري والتحـكيمي هو العائق االبرز
ـؤقـتـة  الـتي اسـتـلـمت عـلى االرجـح صـنـدوقا امـام الـلـجـنـة ا
ـؤقـتـة) تـعـلم ان خـالـيـاً مـن االحتـاد الـسـابق وهي (الـلـجـنـة ا
وزارة الــشـبــاب والـريـاضــة تـتـعــامل بـأســلـوب روتـيــني غـيـر
ـالي بدلـيل ان االحتـاد الـسـابق لم يـسدد ـلف ا مـألـوف مع ا
اجــور الـتــحـكــيم واالشــراف لـعــدد غـيــر قـلــيل من مـبــاريـات
ـاضي وان منتخب الشبـاب الذي يشارك في بطولة وسم ا ا
مـلكـة العـربـية الـسعـودية لم شـباب الـعرب الـتي جتـري في ا
يتسـلم مستحـقات االيفـاد حتى كتابـة هذه السـطور على حد
ـؤقـتـة هـو عـلـمي . والــتـحـدي االخـر الـذي يــواجه الـلـجـنــة ا
التمـهيد النتـخابات مجـلس احتاد كرة القـدم اجلديد بالئحة
جـديـدة (قد) ال تـتفق عـلـيهـا كل االطـراف في ظل رغبـة عدد
غير قـليل مـن اعضاء االحتـاد السـابق في العـودة للـعمل في
ـكـتـب الـتـنـفـيـذي الـقـادم لالحتـاد ومن مـصـلـحـة (احلـرس ا
ـناخ ) عـدم زيـادة اعـضـاء الـهـيـئـة الـعـامـة.. وتـوفـيـر ا الـقـد
ناسب للمنتخبات الوطنية مشكلة مزمنة واللجنة التنظيمي ا
ــؤقـتـة ســتـعــاني كـثــيـرا في مــعـاجلـتــهـا خــاصـة وان هـذه ا
ـنتـخبـات لديهـا استـحقـاقات وحتـتاج الى مالعب لـلتدريب ا
ـنـتـخب الـوطني في الـداخل ومـعسـكـرات خـارجـية ويـأتي ا
ـزدوجة لـلـتأهل االول الـذي يـخوض الـتـصفـيـات ا
الى نهـائيات بطولـتي كاس العالم وكاس
ـنـتـخـبات ا اسـيـا في مـقـدمة هـذه ا
الـوطــنـيــة ازاء كل مــا تـقــدم يـجب ان
ـؤقتـة بـعنـاية يـحظى تـشـكيل الـلـجنـة ا
ـسـؤولـية فـائـقـة لتـكـون في مـسـتـوى ا
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حينـما كان العـراق يعيش حالـة الفوضى واخلراب واإلرهاب
ومــا بـ الــدخــان والــنــار ... وفي زمن كــتب عــلى جــداريـته
وداعا لـلمعـجزات.. فـزنا ببـطولـة اسيا  2007بـصيف مـلتهب
مـغمس  –بـالدمع والدم  ..–ففـيما فـرقنـا السيـاسيـون فتحت
لـنا نـافذة كـرة القـدم لتـوحد الـعراقيـ من اجلبـال الشم الى
نواعـيـرنا الـرابـضة عـلى نهـر الـفرات. حـتى نـخيـلـنا الـباسق

بضفاف شط العرب.. وهم يرفلون بحب بالد الرافدين..
لم تكن تلك أسـطوانة مشـروخة وليس من حكـايات ليلـة وليلة
وال هي مدعاة لإلعـالم والدعاية بل حقيقـة عاشها العراقيون
ن اكــتــووا بــنــار احلـروب وأســعــفــوا أنـفــســهم وضــمـدوا
هد حـتى اللحد.. تـخم من ا جراحاتـهم بكرة الـقدم وحبـها ا
نـصرم عـبر بعـد ان دخلـت اليـنا الـلعـبة مـنذ بـواكيـر القـرن ا
مـديــنــة الـبــصـرة مع طـالئع اجلـيش اإلنــكــلـيــزي في احلـرب
ـيـة األولى لـتـنـتـشـر بـسـرعـة في ربـوع الـوطن لـتـتـشـكل الـعـا
ـنتخبات منذ وقت طويل شهد انضمام العراق الى األندية وا
الـفيفا عام  1947في حقـبة تمكـنا خاللها االنـدماج باجملتمع
ـثال بـالــفـيـفـا واالحتـادي االسـيـوي وكـذا ي  الـكــروي الـعـا
االحتـادات األخرى بـنـشاط مـحـلي مـكثف مـعـزز بـاجلمـاهـير
وشـغـفـهــا مـنـقـطع الــنـظـيـر بــرغم مـرارة احلـروب واحلـصـار
واإلرهـاب واالقتـتـال والـفـوضى الـعـارمة الـتي حـلت بـعـراقـنا
مــنــذ امـد طــويل ومــا زالت تــثــخن جــراحـنــا.. فــنـحـن شـعب
رياضي حد الـنخاع.. ال نعشق كرة الـقدم فحسب بل نعدها

ظلم الطويل.. بلسم جلراحنا ونقطة ضوء وامل بنفقنا ا
بعـد شد وجذب وقضاء وسجون وجدال طويل توج بشكاوى
وصـلت الى محـكمـة الـكاس ... بـلغت فـيهـا كرتـنا من الـسوء
(الذي ال نـتهم به احداً وال نـريد ان نـقف عنده بـقدر مـا نعده
نـتــاج مـرحـلـة ولت وسـنـوات خـلت ) بـشـكل اوصـلـنـا الى مـا
نـحن به من تـقاطـعات وشـتات وانقـسام لـلبـيت الـكروي الذي
تـوصل أخـيرا الى حـلـول تـوجت بـتـقـد استـقـاالت شـجـاعة
مسؤولـة من قبل الهيـئة اإلدارية لالحتاد الـعراقي مقدمة الى
الفيفـا الذي قبلها ونـنتظر منه تـشكيل هيئة مـؤقتة تأخذ على
عاتقهـا التهيئة واالشـراف على انتخابات جـديدة نأملها حرة
نــزيــهــة شـفــافــة تــعــطي احلق ألهل اخلــبــرة واالخــتــصـاص
والـكفـاءات والنـجـوم والشـهادات والـرموز إمـكـانيـة التـرشيح
ــتـلك قــدرة الـعــمل وذلك ال يــتم اال عـبــر إعـادة ن يــرغب و
كـتــابـة الـنــظـام االسـاسـي الـذي نـعــده اس الـبالء في كــرتـنـا

وسبب ما بلغناه من تدني نتائج وسوء حال ..
ثال هنا بـالوقت الذي نـتقدم بـالشكـر واالمتنـان الى الفيـفا 
باألستـاذ جياني أيفانتينو ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم
رئــيس االحتـاد االسـيـوي عـلى جـهــودهم اخملـلـصـة الـداعـمـة
لــكــرتـــنــا الــتي تـــوجت بــرفع احلــظـــر عن مالعــبـــنــا وقــبــلت
االستـقاالت كجزء من احلل.. نأمل منهم وضع خارطة طريق
واضحة ال تـقبل اللبس وال االجتهاد الـشخصي.. تكون فيها
كرتنـا هي البوابة لبـناء العراق ولم شمل أبـنائه عامة وشبابه
خاصـة بعيـدا عن أي انتـماء حـزبي او عشـائري او قومي او
مـذهبي ... حـتى نـتـمـكن من تأسـيس قـاعـدة كـروية ريـاضـية
ية بشكل شبابيـة قادرة على االنتـماء للمـنظومة الـكروية العـا
ـي إيـجابي فـاعل نكـون شـركاء فـيهـا مع بـقيـة زمالئـنا الـعا
ـنا كـصنـاع حـيـاة وشركـاء حـضـارة جديـدة بـدأت تـغزوا عـا
تـعـولم بـثقـافـة إنسـانـيـة ال منـاص من االنـدماج بـهـا اذا ما ا
اردنـا الـلـحـاق بـركب احلـضـارة بـعـد ان ابـعـدتـنا
احلروب والـسياسة لسنوات طويلة ...
نـامل ان تـلـمـنـا وتــعـيـدنـا الـريـاضـة
بـرسـالــة نـضـعــهـا بــ ايـديـكم ..
نــتـــوسم مـــنـــكم ان تـــعـــون حــجم
معاناتنا وتساعدوننا على ذلك ...

والله ولي التوفيق
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ـنـتـخب الـوطـني الـعراقي لـكـرة الـقـدم اجنـاز الـتـتـويج بـكأس اعـرب الـنجـم العـراقي كـاظم الـسـاهـر عن امـله في ان يـكـرر ا
ـفضل. وقـال الـساهـر في تـصريح صـحـفي   إنه "اتمـنى ان يـكرر اسـود الـرافدين آســــــيا  2007 فيـمـا كشف عن العـبه ا
فـضلة أكد بـدع في كل اجملـاالت". وعن دورياته ا ـوهوب وا تلك ا التتـويج بكـأس آسيا كـما فـعلوا في  2007 فالعـراق 
السـاهر "اتابع جـميع مـباريـات الدوري اإلنـكلـيزي وفي الـليغـا االسبـانيـة أحب مشـاهدة مبـاريات ريـال مدريـد وبرشـلونة
ا "يبقى اقوى دريدية حيث اكـد أن مهاجم ريال مدريد كـر بنز واتلتيكو مـدريد". ولم يخفِ الساهر مـيوله ا

العب".
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ــنــتـــخب الــوطـــني بــكــرة وصـل وفــد ا
الـسلة الى العاصمة الـلبنانية بيروت
واجـهة أصـحاب األرض في حتـضيـراً 
أولى مـبـاريـات الـتـصـفـيـات االسـيـوية.
وسـيـواصل اسود الـرافدين الـتدريـبات
ـقـرر ــرتـقـبـة وا ـبـاراة ا حــتى مـوعـد ا
اقـــامــتــهــا في الـ 21مـن شــهــر شــبــاط
ــنـتــخب الــوطــني قـد اجلــاري. وكــان ا
ـلك عـبـد انــهى مـشـاركـته في بــطـولـة ا
الـله الـوديـة والتـي انتـهت مـنـافسـاتـها

ـنــتـخب يــوم امس اجلــمـعــة. واحـتـل ا
ركز الثالث في البطولة التي الـوطني ا
ضـــمت مـــنـــتـــخــبـــات لـــبـــنــان واألردن
وســـوريــا والـــبــحــريـن بــعــدمـــا حــقق
انــتــصــارين عــلـى سـوريــا والــبــحــرين
ومـني بـخسـارتـ امام األردن ولـبـنان.
نتخب الوطني ؤمل ان يواجه ا ومـن ا
نـظـيـره الـهـنـدي عـلى قـاعـة الشـعب في
اجلـدولـة الـثـانـيـة من الـتـصـفـيات عـلى
قــاعــة الـشــعب في بــغـداد في الـ 24من

شباط اجلاري.
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حـاول عـدد من األنـدية في
ـمتاز الـدوري العـراقي ا
عـرقـلـة اسـتـئـناف دوري
ـمتـاز باجـتماع الـكرة ا
ســري . وقــال مــصــدر
مــــقــــرب إن عــــدد من
األنـدية عـقدت قبل
قليل اجتماعاً في
فــنــدق الـرشــيـد
وســــــــــــــــــــــــط
الــعــاصــمــة
بــــــغــــــداد
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ـــــدرب وصـف ا
األســـــــــــــــــــــــبــق
لــــلـــــمــــنــــتــــخب
الـــــوطــــنـي لــــكــــرة
الـقدم عدنان حمد ان
انـــتــــقـــال صـــفـــاء هـــادي
ومـهــنـد عـلي مـيـمي لـلـعب في أوروبـا
همـة. وانتقل صـفاء هادي بــاخلطـوة ا
لـلـعب الى صـفـوف كريـلـيـا سوفـيـتوف
الـروسي فيـما انتـقل "ميـمي" للعب في
صـفـوف بـورتيـمـونـيـنسي الـبـرتـغالي.
وقـال حمد في تصـريح صحفي  خطوة
مـهمة جدآ لالعبـينا بأنتـقال مهند علي
وصـــفــاء هــادي لـــلــعب فـي الــدوريــات
االوربية ..اتمنى أن تكون بداية لتوجه
العـــبــيــنـــا الى الــســـعي بــشـــكل جــدي

لـــلــحـــصـــول عــلـى فــرصـــة الــلـــعب في
ـــا الــــدوريـــات الــــقـــويــــة في أوربــــا 
ســيـنــعــكس بـشــكل أيــجـابي عــلى كـرة
الـقـدم العـراقيـة..  ومن جانـبه اكد جنم
ــنـتـخب الــوطـني لـكــرة الـقـدم ونـادي ا
بـيرسـبوليس اإليـراني بشار رسن أنه
لم يــرَ شـيـئــاً سـلـبــيـاً عن مالعب ايـران
خـالل الــســـنــوات الـــتي أمــضـــاهــا مع
فـريـقه. وقال رسن في تـصريح صـحفي
"أنـا سـعـيـد ألنـني تـمـكـنت من تـسـجيل
هـدف مـهم لـبـرسيـبـولـيس في الـديربي
امـام استقالل طهـران الهدف ما زال لم
يـــــــفــــــقـــــــد حـالوته". وعـن خـــــــســــــارة
بـيرسبولـيس من الدحيل اكد رسن أنه
"مـن الـصــعب دائــمًــا الــلــعب في آســيـا
لــــســــوء احلظ فـي الـــدقــــائق اخلــــمس
األولى سجلنا على خطأ خاص بنا ولم

نـتمـكن من تعويض ذلك الـدحيل فريق
ـتلك  5العـب أجانب". جـيد لـلغـاية و
وتـابع "في الشوط الثاني سيطرنا على
ـــيــدان ولـــكن اخلـــصم كــان الـــكــرة وا
يــلـعب ردة فــعـلـنــا لم تـكن كــمـا يـجب
انـها كرة الـقدم وتربح يـومًا وستـخسر
يـومًا يـجب أال نكون مـستـائ للـغاية
لم يــنــته شيء بــعـد ولــديـنــا مـبــاريـات
أخــرى آمل أن نــتــمــكن مـن مــصــاحلـة
جـماهـيرنـا بتعـويض خسـارة األسبوع
األول وحتـس وضعـنا على الـترتيب".
وقــــال رسن عن وضـــعـه مـــنـــذ وصـــول
وظـف ـدرب يحـيى غول مـحمـدي وا ا
الـتقـني اجلـدد: "كنت في عطـلة نصف
ـــوسم عـــنــدمـــا بــدأ تـــدريب الـــفــريق ا
وانــضـمت إلى الـفـريـق مـتـأخـراً بـعض

الشيء.
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يــخــوض فــريـق الــشــرطــة عــنــد الــســاعـة
اخلـامسـة من مسـاء اليـوم االثنـ السابع
عــشـر من شــبـاط مـبــاراته الـثـانــيـة ضـمن
اجملـموعة األولى لدوري إبـطال أسيا بكرة
الــقـدم  مـع ضـيـفــة الـوحــدة اإلمـاراتي في
مـهمـة ليـست بالـسهـلة  إمـام طرفي الـلقاء
والــرغــبــة بـحــســمه من كالهــمـا بــرصــيـد
نــقـطـة من تـعـادل الــشـرطـة مع   اسـتـقالل
طـهـران بـهـدف والـوحـدة بنـفس الـنـتـيـجة
مـع  األهلي السعودي مـا يدفعهـما للبحث
عـن حتـــقـــيق الـــفـــوز األول الـــذي يـــؤمـــله
جـمـهـور الـشـرطـة في ان تـظـهـر مـجـمـوعة
ــــطـــلـــوب الـالعـــبـــ  فـي تـــقـــد األداء ا
والـعـودة لسـكـة النـتـائج في بطـولـة مهـمة
يــتــوجب عــلــيـهـم الـتــعــامل مع مــبــاريـات
األرض كـمـا يـجب لـلـتـأسـيس لـلتـأهل  من
ـنافسات وعبور اجـل ترسيخ الفريق في ا
مــجـمــوعـته   وتــدارك األمـور من الــبـدايـة
حـتى  ال يكون ضحـية أخرى بعد اخلروج
ـــلك وفـي ظل أجــواء ـــذل من بـــطـــولــة ا ا
الـلعب يظهر األوفـر حظا في الفوز  اذا ما
ـنـاسب الذي يـعـكس من كونه قـدم األداء ا
بـطال للدوري واحد أقطـاب الكرة العراقية
ـــقــــنع في الــــذي  الزال بــــأداء  بـــغــــيــــر ا
مــشــاركـاته اخلــارجـيــة وخــيب اآلمـال في
لـــقــاء  اســـتــقـالل طــهـــران مــا يـــجــعل من
الـالعـبـ خـوض لـقـاء الـيـوم حتت ضـغط
ــكــنه حتــقـيق الــنــتـيــجــة  ومن خاللــهـا 
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ومــهم ان يـلـعـب الـشـرطـة بــقـوة وحـمـاس
والــتـوجه نـحـو حتــقـيق الـنـتــيـجـة إلنـقـاذ
نــفــسـه ألنه ســيــخــرج في الــلــقــاء الــقـادم
ــواجــهــة األهــلي هــنـاك في لــلــســعــوديـة 
ـرحلة األولى وان ينظر اخـتتام مباريات ا
الـالعـبـ الى مـا هـو ابــعـد وهـذا يـتـطـلب
ـســتـوى واخــذ زمـام مــنــهم ان يـقــدمــوا ا
األمـــور من الـــبــدايــة الن الـــفــريـق الــقــادم
يـتمـيع بشخـصيـة واضحة عـبر إمكـانيات
الالعب احملترف و يحظى بخبرة كبيرة
شاركة من كل اجلوانب حتى في مواسم ا
بـالـبطـولة هـو األكثـر إمام األولى لـلشـرطة
ــــدرب االســـبــــانـي مـــا نــــويل ويــــقــــوده ا
خـيمـينـيز ووصل الى
اربــــيـل بـــطــــائـــرة
خــــاصــــة. يــــكـــون
ـدرب ايلـتيش قد ا
عـــــالـج األخـــــطــــاء
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