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قبلة السود الرافدين أمام هونغ واجهة ا دير اإلداري للـمنتخب الوطني لكرة القدم باسل كوركيس انه ينـتظر اشعار االحتادين الدولي واآلسيوي بتغيير مكـان إقامة ا أكد ا
باراة في قررة في مـلعب األخير عـلى خلفية تـفشي فـيـروس كـورونــا وعـدم وجـود حلول سـريعة للقـضاء عليه. وقـــــال كوركيس فــي تصـريح صـحفي ان خوض ا كونغ ا
هونغ كونغ بات شبه مستحيل كون البلد اآلسيوي الواقع على ساحل الص اجلنوبي شهد تسجيل اصابات بهذا الفيروس اخلطير باالضافة إلى االعالن رسميا عن أكثر
من حالة وفاة. وأشـــار إلــى ان منتخـبنا الـوطــنـي يـضـم فـي صفوفه مـجموعة كـبيرة من الالعبـ احملترف الـذين ينشطـون في دوريات البرتـغال والسويـد وكندا لذا فان
قيم فيها إلى أي بـلد ينشط فيه الفيروس جتـنبا النتقال العدوى. وأشـار الــى ان قـوانـ االتـحـاديـن الــدولــي واآلسـيـوي جميع تلك الـدول سترفض بشكل قاطع سفـر ا
واضـحـة وصريـحـة في هذا اجملـال كـونهـا تعـد سالمـة جـمــيـع أطــــراف الـلــعــبـة مــن العــبــ وجـمــهـور وطــواقـم حتـكيـمـية ومالكـات فـنيـة وإداريـة مـن ضمن األولـويات
ـزدوجة قـبل ضـمن التـصفـيات ا القـصوى الـتي يـجب عدم الـتهـاون فيـها اطـالقا تــجـدر اإلشـــارة الـى ان منـتخـبـنا سـيالقي هـونـغ كـونغ في احلـادي والثالثـ من آذار ا
ــجـمـوعــة الـثــالـثـة بـرصيد  11 نـقطة مـتقدمـا بفارق ـرحلة احلـاسمـة من مونديـال قطر  2022وا آسـيا الص  .2023ويـتــصـدر العـراق جــدول تــرتـيـب ا ؤهـلة إلى ا ا

نقطت على البحرين الـوصـيـف ثـم إيــران ثالثا برصيد سـت نـقـاط وهونغ كونغ رابعا وفي جعبتها خمس نقاط وتتذيل كمبوديا سلم الترتيب بنقطة يتيمة.
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WNł«u∫ يخوض منتخب الشباب اليوم مواجهة قوية أمام أصحاب األرض الكويت في بطولة العرب

األمانـة الذي تـعـرض للـخـيبـة األولى امام
ـضـيف الـتــركـيـز عـلى الـوسط ويـسـعـى ا
ـسـار اخلـروج بـالـفـوز الـثـاني  لـتـعـزيـز ا
واقع والبقاء طرفا مهما في والتقدم في ا
نـافسـات في مـواجهـة ستـكـون مخـتلـفة ا
ـعنـوية في عن اللـقاء األول عـبـر احلالـة ا
إعـقــاب  احلــصــول عــلى أول ثالث نــقـاط
ويـأمـل يــحـيـى عــلـوان  الــذي اثــنى عــلى
جــهـود الـالعــبـ عــلـى  ضـرورة تــخــطي
الـضـيــوف في مـهــمـة التــبـدو ســهـلـة  الن
األمانـة سـيـلـعب مـنـدفـعـا وبـقـوة وتـركـيز
ــلـكــهـا عـبــر مـحــاوالت الالعـبــ  الـتي 
الفريق ومن خالل احللول التي  سيقدمها
عـصــام حــمــد واخــذ األمــور عـلـى مـحــمل
داواة جراح لـقاء األرض والتوجه اجلد  
ـطــلـوبـة في ظـل الـرغـبـة نـحـو الـنــتـائج ا
ـــوجـــعـــة لـــتـــعـــويض ضـــربـــة الـــوسط ا
وحتقـيق  الـفـوز قـبل تـأزم األمـور  لـفريق
كان قد حضـر بطريقـة أفضل من غيره من
فـــرق الـــدوري لــــكن يــــبـــقى احلــــديث عن

النتائج وحدها.
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ـــلــعب الـــشــعب وحتت ويــعــود الـــطالب 
أنظار جمـهوره في مواجـهة النجف األمل
في  مـحــو اثــأر خــسـارة الــغــر الـزوراء
بـالـهدف الـقـاتـل وسـيكـون الـالعـبـ إمام
حاجـة إلظهـار مهـاراتـهم وتقـد مسـتوى
صـاحلة أفضل والـسيـطـرة على األمـور و
األنصـار والـرغبـة في مـشاهـدة  الـنتـيـجة
طلوبـة وليس األداء حسـب الن هذا غير ا
ـبـاراة الـتي مـهم امـام اخلـروج بـفــوائـد ا
تشكل الـتحـدي بعـد نكـسة الـغر واآلثار
النفسـية التي تـركتها في نـفوس األنصار
ـدرب بعـدمـا انقـلـبت األمور والالعبـ وا
إمام جمـهوره الـفريق الـذي اليريـد  تكرار
بـاريات سيـناريـو الـنتـائج والتـأخـر في ا
دون اسـتــثــنـاء وان يــســتــعـيــد الالعــبـ
دورهم  عـبـر الـعـودة لـسـكـة االنـتـصـارات
وان يكون الفريق أكثـر اهتمام في لقاءات
األرض إمـــام دوري من مـــرحـــلـــة واحــدة
قـابل يسـعى النـجف الظهـور  مهـاجما با
مرة اخرى بعدما حقق اعـلي غلة تهديفية
في الدور األول بـالـفـوز عـلى  الـصـنـاعات
بـثالثـيــة نـظــيـفـة والــعـمل عــلى ان يـكـون
متوازنا والـتوجه بقـوة حلصد نـقاط لقاء
الــطالب ألنـه األهم وإلثــبـــات أنــهـم فــريق
منافس قادر على  حتـقيق النتائج واالهم
ان  تأتي عـلى حسـاب الطـلبـة واالحتـفاظ
بنـظافـة سـجلـه والصـدارة وهو مـا يـخلق
األجـواء اجلـيـدة بـ الــفـريق واجلـمـهـور
ـتــوقع ان يـصــاحب كـتــيـبــة حـسن  الى ا
مــلــعب  الــشــعـب ويــأمــلــون ان اليــشــعــر
فريـقهم بـاخلـوف وان يكـونـوا عنـد حسن

ظنهم في أي  موقع يلعبون به.
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ـنــافـســات بـعــد غـد الــسـبت وتـتــواصل ا
عندما  تقام  ثالث مباريات وفيها يضيف
لعب التاجي ويسعى الكهرباء الشرطـة 
شــبــاب الــكــهــربــاء لــعـــكس قــدراتــهم في
االختـبـار الـصـعب عـنـدمـا يـعـتـمـد عـليـهم
ـســتـمــر مع الــفـريق من عـبــاس عـطــيــة ا
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يخـوض منـتـخب الـشبـاب العـراقي الـيوم
اخلمـيس لـقـاءا مـهـمـا ألبل مـفـتـرق طريق
عندما يلتقي نظيـره الكويتي عند الساعة
 الثـانـيـة و٤٥د واذا مـا أراد احلـفـاظ على
ـنـافسـات واالنـتقـال إلى الدور آماله في ا
الــقــادم يــتـــوجب عــلــيه  حتـــقــيق الــفــوز
والــتــفــكـــيــر في الـــلــقــاء  بــغـض الــنــظــر
للخسـارة  التي تـعرض لها الـكويت  امام
موريـتانيـا  بهـدف  دون رد  واالهم ان ال
يكون الالعبـ قد تأثروا بـخسارة تونس
وان تـظــهــر قــدراتـهـم بـشــكل أفــضل   من
خالل حتــديــد طــريــقــة الـــلــعب وكــيــفــيــة
ـها عـبر الـتـشكـيل الـذي يعـول عـليه تقـد
وقبلها يكون قـد عالج األخطاء التي كانت
وراء الــتــخــلـي عن الــتــقـــدم عــلى تــونس
وخــسـارة الــلــقــاء في 20 دقـيــقــة قــبل ان
تتـعـقـد  األمور ولم يـبـقى امـام الـفريق اال
الـفــوز وحـده ألجـل تـدارك األمــور الـتي ال
تـبـدو سـهـلـة امـام طـمـوحـات الـكـويت في
حتقيق النتيجة التـي تنقذ موقفه والبقاء
مـنــافـســا ألبـعـد نــقـطــة. ويـأمـل  ان يـقـدم
الشـبـاب  نفـسه بـخـطوط مـنـظـمة وفـاعـلة
وهجـومـيـة والـلـعب بـدون اخـطـاء ويؤمن
ـسـيـرة الــفـريق من قـدرته في ـتـابـعــ  ا
ــنـافـســة عـلى أحـد حتـقـيق الــنـتــيـجـة وا
تذكـرتي مـجـمـوعتـه ما يـجـعل  الالعـبـب
الـلــعب بــقـوة وتــركــيـز ومـن خالل وجـود
عـناصـر قـادرة عـلى خـلـق اجواءوحتـقـيق
طلوبة عبر التعامل مع الفرص النتيجة ا
وكـيـفـيـة اســتـغاللـهـا إضـافــة إلى تـنـظـيم
الدفـاع  االن اللـقـاء لم يكـن سهال وهـو ما
ـنتخب  الفـني في ان يظهر يدركه جهاز ا
ـهـمـة عــلى أفـضل مـا يــرام عـبـر حتـديـد ا
مالمح اللـعب امـام لقـاء سـيكـون مـختـلـفا
عن االول وسـيـكـون  الـلـعب بـحـذر شـديـد
بعـد الـذي حـصل في اللـقـاء األول والـيوم
مهمة صـعبة يـكون قد أسـتعد لـها الفريق
درب فنـيا ونـفسـيا ولـدينـا االهم يكـون  ا
قـد عـالج األخــطـاء  والــيـمن الـتــعـامل مع
األمـــور مـن كـــونــــهـــا حتــــتـــاج إلـى عـــمل
ـواصـلـة الـبـقـاء بـاخـتـصار انه مضـاعف 

لقاء التحدي.
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وتنـطلق يـوم غد اجلـمـعة مـباريـات الدور
ـــمــتــاز وذلك الــثــاني مـن  دوري الــكــرة ا
بإقامـة مباراتـ على ان تتـواصل السبت
الذي يشهد اجراء ثالث مـباريات وتختتم
األحـد بـإجـراء مــبـاراتـ وتــسـعى الـفـرق
ـتــقـدمــة في  الــدور األول  الـذي انــتـهى ا
أمس األول الثـالثاء بـأخـر مـبـاراة انـتهت
بـفــوز اربــيل عــلـى احلـدود والتــعــادل في
باريات السبع ضـمن دور االفتتاح  عبر ا
ـرور االسـتـمـرار بـالـنـتـائج االيـجـابـيـة وا
بــثــقــة ومن ثم تــوســـيع الــفــارق في وقت
ـتعـثرة عن استـعادة تـوازنها من تبحث ا
خالل حتسـ النـتائج وإلظـهار أنـها فرق

قادرة على التعويض قبل فوات االوان.
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ففي ملعبه يستقبل النفط بثالث نقاط اثر
هم على الـكهربـاء بهدف دون  رد فوزه ا
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بـية الـعراقـية اجلـديد يـعطي قال احـدهم ( ان قانـون األو
حريـة كبـيرة واسـتقاللـية تـامة لالحتـادات مالـيا ومـعنـويا
وفنـيا واداريا .. ذلك ينـسجم تماما مع مـعايير وتـعليمات
ــبــيـة الــدولـيــة وانـهــا أوصـلت هــذه الـفــكـرة الــلـجــنـة األو
ـبيـتنـا العـراقية من كـتب التـنفـيذي الو الحظـات الى ا وا
خالل االجـتــمـاع األخـيــر )  هـذا يـعـززه نــظـريـا وعــمـلـيـا
اســتــقالل احتــاد كــرة الــقــدم بـــكل شيء خالل ســنــواته
ـا يــســمى بــاالمـر اإلداري ومــالــيـا : (أي األخــيــرة اال 
إجـراءات الـصـرف والـقـبض والـتـسـويـة لـلـحـسـابـات) مع
ــتـمــثـلــة بـقــانـون ــتـوقع لــلـقــوانـ اجلــديـدة ا الــصـدور ا
االحتـــادات واألنـــديـــة مـــعـــزز بـــاحلـــراك اجلـــمـــاهـــيـــري
ـؤسـسـاتي واجملـتـمـعي بـضـرورة اصالح واقع احلـال وا
ـؤسـسـات الـعـراقي الـعـام بـعـد ان حل اخلـراب في كل ا

وبالتأكيد الرياضية منها. 
ثمـة سؤال قد يطرح هـنا في ظل الواقع اجلديد ان حتقق
ـبــيـة الـعــراقـيـة ان شـاء الــله مـا هـو واجـب الـلـجــنـة األو

الرياضية بعد هذه التغيرات حتديدا?.
ن يـجــيـدون قــراءات الـقـوانــ والـتــعـلــيـمـات  الـبــعض 
والـلــوائح وفن اإلدارة يـقـولــون : (سـيـحـصـر عــمـلـهـا في
ـية بـية الـعا االعداد والـتهـيئـة للـمشـاركـة بالـبطـوالت األو
ـبي وجـوهره والعـربـيـة والقـاريـة) أي ان  اس العـمل األو
سـيــقـتــصـر عــلى هـذه احملــاور بـالــتـأكــيـد هــذا اجلـواب
ـثـابـة ثـورة وانـقالب كـبـيـر عـلى والـواقع اجلـديــد يـعـني 
جـدول اعـمال الـلـجـنة سـابـقا والحـقـا سـيمـا بـعد انـتـهاء
ـالـيـة لالحتـادات الـتي مـتـوقع لـعــهـد طـوابـيـر الـطـلـبــات ا
ستـصبح مـستـقلـة تمـاما حـسابـيا ورقـابيـا واداريا وفـنيا

كما يقال ومن دون حلقات وقنوات وعقبات.
استـرساال على ذلك أيضا نتحدث وفقا للصالح العراقي
العـام الذي قـد يبدا حـراكه اإليجـابي مباشـرة بعد اعالن
حـكـومـة الــسـيـد عـالوي ومـا يـنــتـظـر مـنــهـا من عــمـلـيـات
إصالحيـة كبرى تشمل كل مرافق احليـاة العراقية ومنها
بل أهـمــهـا الــريـاضــيـة بــعـد ان أصـبــحت الـريــاضـة هي
ـيــة حلـضـارة أي امـة سـيـمـا وان الـهـويـة والــرمـزيـة الـعـا
ثلون ثالثة ارباع نسبة سكان العراق وما يعنيه شبابنا 
ـعـتاد ذلك مـن أهمـيـة قـصـوى قـد تـقـصم ظـهـر الـروتـ ا
وحتل بـدل عنه افق جـديد يـنسـجم مع احلراك والـتظـاهر
واإلصـالح والـقـضـاء عـلى الـفـســاد بـكل عـواهـنه والـوانه

ومسبباته.
لـكـن هل هـذا الــكالم مــجــرد أحالم طــوبـاويــة يــعـيــشــهـا
العـراقـيـون مـنـذ قـرون وعـقـود دون ان يـحـققـوا شيء من
طـلـوب ? ام ان ثـورة تـشـرين األخـيـرة ومـا رافـقـهـا وما ا
زال مـسـتـمـراً مـن تـداعـيـات إيـجـابـيـة واسـقـاطـات مـست
ــؤسـسـات جـوهــر الـنــظـام وضــمـيــر الـشـارع وحــركت ا
ية واالقـليـميـة والعـراقية بـشكل مـلفت غـير مـسبوق العـا
ـهـد لـتحـقـيق هـذه االمـنـيات ولـو من بـاب الـتـاسيس قـد 
ـرحــلــة فــضــلى ووضع لــبـنــات عــراق اجــد واقــدر عـلى
حتقـيق طمـوحات أبـنائه بعـيدا عن الـشعـارات واالجندات
التـي إرادت لنـا الـسـوء الـسـيـاسي واألمـني واالجـتـماعي
فضال عـن الرياضي الـذي نحن فـيه غارقون حـد التـخمة
وال جناة لنا اال عبر القوان وقوة تنفيذها ووضع الرجل
ناسب الذي يترجمه من خالل اإلجناز كان ا نـاسب با ا
ــسـؤول بـعــيـدا عـن زيف الـشــعـار وروتـ واالحــسـاس ا
الـسفر وااليـفاد بـعد ان عشـنا دولة
الـفرهـود ومنـاصب الغـنيـمة وولت
بــــــاذن الــــــلـه هـي وعــــــادتــــــهــــــا
ومخـلفاتها واساليبها الرخيصة

والوخيمة!!.
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أعـلن االحتــاد الــدولي لــكـرة الــقـدم
"فـيفـا" امس األربعـاء تعـي أحـمد
عـــــبــــــاس إلدارة شـــــؤون االحتـــــاد
ـركزي لـكـرة القـدم. وقال الـعراقي ا
ــكـتب حــسـ اخلــرســان عـضــو ا
اإلعـالمـي في احتــــــاد الــــــكـــــرة إن
الـفـيـفـا اخـتـار أحـمـد عـبـاس إلدارة
شؤون االحتـاد حل تـشكـيل هيـئة
مــؤقـتــة تـأخــذ عـلى عــاتـقــهـا إدارة
االحتاد وإجـراء انتخـابات مـبكرة.
وأضاف اخلرسان أن عباس أصبح
مسـؤولًا عن جـميـع قضـايا االحتاد
الـعـراقي حـتى يـتـم حتـديـد أعـضاء
جلـنة تـطبـيع وإعالن تشـكيل جلـنة
الــتـطــبــيع رســمـيًــا. وكــان االحتـاد
الدولي للعبة وافق في وقت سابق
عـلى إرسـال وفـد لـلـعـراق لـتـشـكـيل
ـؤقتـة التي ستـدير شؤون الهـيئة ا
كـرة الـقـدم في الـبـلـد الـعـربي خالل
قـبـلة. الى ذلك دعت جلـنة الـفتـرة ا
الــشــبـــاب والــريــاضــة الـــنــيــابــيــة

االحتاديـن الدولي واآلسـيوي بـكرة
القدم لإلسراع بتشكيل هيأة مؤقتة
لالحتاد العراقي وقال رئيس جلنة
انية عباس الشباب والرياضة البر
عليوي إن الـعراق يأمل من االحتاد

الـدولي واآلســيــوي تـشــكـيل هــيـأة
مؤقـتـة تـأخذ عـلى عـاتـقـها تـمـشـية
اليـة واإلدارية للمـنتخبات األمور ا
الــوطـنــيــة.  وأضـاف أن الــريــاضـة
الـعـراقيـة بعـيـدة عن خـطر اإليـقاف

اتــفـاق رسـمي مع مــدرب مـنـتــخـبـنـا
ـبي عـبـد الـغـني شـهـد لـقـيـادة االو
ـقـبل ـوسم ا الـفـريق حـتى نـهـايـة ا
حيث سيـساعده كل من عبـاس عبيد
وحــــيـــدر جنـم اضــــافـــة الـى مـــدرب
اللياقـة سردار محمـد واحمللل الفني
عــــلي الــــنـــعــــيــــمي.  وأعــــلن نـــادي
الشـرطـة امس االربعـاء تعـاقده مع
ـــدة ــــدرب عـــبـــد الــــغـــني شــــهـــد  ا
ـؤتـمـر .  وذكـر شـهـد في ا مـوسـمــ
ـدرب اجلــديـد الــصــحـفـي لـتــقــد ا
لــنـــادي الــشـــرطــة "نــركـــز االن عــلى
الـــدوري واهـــدافــنـــا الـــفـــوز بــلـــقب
الدوري". واضـاف "نطـمح ان نظـهر
سـتـوى يلـيق بدوري ابـطال اسـيا
ولكن ال نستطـيع اضافة العب االن
بـســبب الـقــوانـ لــكن لـلــمـسـتــقـبل
سـيكـون من اولـويات عـمـلنـا اضـافة
العـــبـــ اخـــرين". وبـــ شـــهـــد ان
فاوضات نادي الشرطة معي بدأت ا
ـــعـــيـــار لـالعـــبــ قـــبل يـــومـــ وا

لعب. سيكون االجتهاد با
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أعلن نـادي كريليـا سوفيـتوف الروسي انـضمام العبه الـعراقي اجلديـد صفاء هادي
مـتاز. ونـشر النـادي فيديـو لهادي الى تدريـبات الفـريق حتضيـراً للـدوري الروسي ا
وقت وصوله الى مـقر تدريبات الـفريق قائالً: "نبدأ يـوم عمل جديد وصل العب كرة
القـدم العراقي صفاء هـادي إلى مقر فريـقنا وهو يـقوم بإجراء أول وحـدة تدريبية مع
ـدة مـوسـمـ ونـصف ـتـد  الـفـريق. وانـتـقل هـادي الى صـفـوف سـوفــيـتـوف بـعـقـد 
ـوسم في االنـتـقـاالت الـشتـويـة اجلـاريـة قادمـاً من نـادي الـشـرطـة. من جـانب اخر ا
ـنتـخب الوطـني والطـلبـة السابق قررت الهـيئـة اإلدارية لـنادي الـطلـبة إضـافة العب ا
نـتخب الوطـني السـابق عمله إلى سالم شاكـر للجـهاز الفـني للـفريق. وباشـر جنم ا
الك الـتـدريـبي لـلـفـريق الطـالبي بـقيـادة الـكـابـ أحـمـد خلـف. وسعت إدارة جـانب ا
الطلبة إلضافة قائد األنيق السابق للجهاز الفني لالستفادة من خبراته الكبيرة التي
همـة للنـادي مستـقبال. يشار اكتسـبها كالعب وتـهيئـته ليكـون أحد الكوادر الـفنيـة ا
وسم احلالي إلى أن النـجم الدولي الـسابق سالم شاكـر أعلن اعـتزاله اللـعب في ا

الذي سيشهد جتربته التدريبية األولى.
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الـــصــدور شـــهــريـــا دون انــقـــطــاع
لــتــواكـب نــشــاطـــات وفــعـــالــيــات
ومـــشـــاركـــات واجنـــازات ابـــطــال
ـــعـــاقــ في الـــعــراق ريـــاضــة ا
واضـــاف الـــســـلــمـــان ان الـــعــدد
اجلـديـد من اجملــلـة صـدر بــحـلـة
ـناسـبـة ايـقاد الـشـمـعة جـديـدة 
بـياد التي ـسيرة بـارا الرابـعة 
حــرصــنــا عــلى ايــصــالـهــا الى
ـيـة عن الـدول الـعــربـيـة والـعــا
شاركـات في البطوالت طريق ا
اخملـتــلـفـة وصـدرت في احـيـان
ـاضـية من ـدة ا كـثـيرة خالل ا
عــمــرهـا بــالـلــغــتـ الــعـربــيـة

واالنكليزية اثناء البطوالت.
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ـــبـــيـــاد) تـــدخل مـــجـــلـــة (بـــارا
الـــصــادرة عن قـــسم االعالم في
ـبــيـة الـوطـنـيـة الـلـجــنـة الـبـارا
الـعــراقـيـة عــامـهـا الــرابع عـلى
الــــتــــوالي بــــصــــدور عــــددهــــا
الــشــهـري الـ 37 لــهــذا الـشــهـر
شــــبـــــاط من عــــام  2020وقــــال
ـبياد رئيس حتـرير مجـلة بارا
ــتـخـصـصـة بـشـؤون ريـاضـة ا
ــبـيــة هــشـام الــلــجــنـة الــبــارا
الــسـلـمـان ان اجملــلـة كـانت قـد
صـــدرت الول مــــرة بـــعـــددهـــا
االول فـي شـــهــــر شــــبــــاط من
عــــــــــــــام  2017 وواصـــــــــــلـت
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ا تؤثر لكن هنالك مخـاوف فنية ر
سـلبـاً على الـكـرة العـراقيـة مشـيراً
إلى أن الريـاضة بحـاجة إلى أموال
كي تــســيّــر عـمــلــهـا خــصــوصـاً أن
نتخبات لـديها استحقاقات أغلب ا
ـنتـخب الـعراقي دولـية فـضالً عن ا
تـصدر مـجمـوعته في الـتصـفيات ا
ـزدوجـة بــاألضـافـة إلى مــنـافـسـة ا
الـــــدوري احملـــــلي وبـــــالـــــتي تـــــلك
االسـتـحــقـاقـات حتــتـاج إلى أمـوال

وإدارة كي تمضي.  
وعن انـتـخـابات االحتـاد وإمـكـانـية
مــشـاركــة األعـضــاء الــسـابــقـ في
االنـتـخـابـات اجلـديـدة أكـد عـلـيـوي
ــشــاركـة أنه مـن حق كل شــخص ا
في االنــتـــخــابــات وتــبــقى هــذه
األمور من صالحـيات الـهيأة
الــعـامــة نـافـيــاً في الـوقت
ذاته تدخل أو دعم جلنة
الــشــبــاب والــريــاضــة
انيـة شخصيات البر
على حساب آخرين.

الــدوري في مــهــمــة التــبــدو ســهــله وسط
إطـماع الـزوراء واجلـويـة والـطـالب وفرق
اخـرى اســتـعــدت بــوضـوح  في الــصـراع
عـلى الـلــقب الـذي يــعـلم العـبــو الـبـطل ان
االحتفاظ  به يـحتاج الى عـمل كبير وأداء
غـيـر تقـلـيـدي  مع أنـهـم قـدمـوا ما عـلـيـهم
إمــام الـــوحـــدة  لــكن المـــعـــنى ان تـــلــعب
وتسـيـطـر وتـخرج خـاسـرا اذا لم تـتـعامل
مع الــفــرص الــعــديــدة  واخلـطــيــرة عــلى
باراة التـي تركت أثارها على طول وقت ا
ـتـوقع سيـكون األخـيرة شـاركة ا مجـمل ا
لـيس لــلـشـرطــة وحـده بل  لــفـرق الـدوري
األخـرى وان حــصـلت عــلى  الــلـقب النــهـا
لالن خــارج  ضـوابط جلــنــة الــتــراخـيص
ـشـاركة  وان يـصار التي سـتـمنـعـها من ا
الى عـمل مــتـطــور أســوة مع مـا تــقـوم به

نطقة. أندية ا
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و بـــعـــد ســـقــوطـه في الـــنـــجف يـــضـــيف
ـلـعب الـصـنـاعـة بـاحـثا عن الصـنـاعـات 
فـوزه األول عـلى ضـيـفه اجلـويـة ويـسـعى
لــقـهــره حتت أنــظــار جــمــهــوره الــكــبــيـر
ـلـعب  عـبـر الـتـعـويل  عـلى الـوحـيـد في ا
مـجـمـوعــته الـشـبــابـيـة  لــضـرب أكـثـر من

ـاضي الـناجح البل األفـضل مـنذ وسم ا ا
صـعـود الـفــريق لـلـمــمـتـازة مـوسم 2004
ــشـاركـة ويـريـد ان  يــسـتــمـر عــلى نـهج ا
االخــيـــرة من خالل  عالقـــة مع الالعـــبــ
ـكن ان تـنـعـكس عــلى مـسـار  االخـتـبـار
الصـعب وفي ان يـلعـب الفـريق بـالطـريـقة
الـتي يـتـفـادى فــيـهـا الـنـتـيــجـة الـسـلـبـيـة
ـهـمـة الـثـانـيـة الن غــيـر ذلك  سـيـصــعب ا
ويــتــســـبب  بــتــوســـيع الــفـــارق في ســلم
الترتـيب  مايـجعل الالعـب الـتركـيز على
النتيجة وأي نـتيجة ستكـون لو قهر فيها
ـر بـحـالـة نـفـسـية بـطل الـدوري والـذي  
متأزمـة ومعـنويـات متراجـعة الـتي علـيها
الالعــبــ  بـــعــد  خــســـارة االثــنــ إمــام
الــوحـــدة وخــيـــبـــة األمل في تـــصــفـــيــات
اجملمـوعـة  بالـبطـولـة األسيـويـة   احملبط
تمامـا لكن مـؤكد اليريـدان يتـهاون محـليا
والدخول بـقوة في اول اخـتبار غـير سهل
إطالقــا   دفــاعــا عن الــلــقب احملــلي عــبــر
خطـوط  مـدجـجـة بـاألسـمـاء الـتي يـنـتـظر
منها ان  تعـكس نفسهـا  بشكل افضل في
ـر من مـنـافـســات الـداخل بـعــد اخلـروج ا
لك والتراجع بدوري إبطال أسيا بطولة ا
 ولم يــبــقى اال الـــتــحــكم فـي مــنــافــســات

عصفور بحجر واحد حيث  حتقيق الفوز
األول ومـحـوا ثار خـسـارة الـنـجـف األكـبر
في مـجــمــوع مــبـاريــات  األســبـوع  األول
ـهمة واللعب بـحافـز الفـوز على اجلـوية ا
الـصـعبـة  وبـعـلـم اوديـشيـو بـأنـه التـوجد
مـبـاراة سـهـلـة في  مـبـاريـات مـعـدودة أي
ــشــاركــة تــاخــر فــيـــهــا  ســيــؤثــر عـــلى ا
نافسة على اللقب الذي دخل وطموحات ا
ـنـتـشي بـالـفـوز عـلى من اجـله  الـفـريق  ا
نفط ميسان وبعودة هدافه حمادي  احمد
للتـهديـف عندمـا  سجل هـدفي الفـوز على
نفط مـيـسـان وهـذا عـمل مهـم في ان تأتي
عـودة هـداف الــفـريق  بـشــهـيـة مــفـتـوحـة
ولـدعم مــبـاريــاته لــكن  جـمــهـور اجلــويـة
ـسـتوى يأمل ان يـلـعب جمـيع الالعـب 
مـتـقـدم  حـتى تـثــمـر اجلـهـود عن حتـقـيق
ـــواقع الـــفـــوز الـــثــــاني  والـــتـــقــــدم في ا
والتأسيس  للصراع على لقب الدوري من
ـهـمــة الـتي تــتـطـلب اســتـمـرار الـبـدايــة ا
اجلاهزية وتطور األداء وحتسينه وتقد
ـســتــويـات بــشـكـل ثـابت والن الــنــتـائج ا
تع االيجابية تعطي دفعة معنوية  التي 
بهـا اجلـوية قـبل خـوض لقـاء الـصنـاعات

الذي يرفض البقاء على نفس احلال.

واهم مـبـاريـات الـغـد تـلك الـتي يـضـيـفـهـا
ملعب كربـالء الذي سيضـيف نفط الوسط
نـتشـيان سـوية بـفوز يـناء الـبصـري ا وا
أصحـاب األرض عـلى األمـانـة والـضـيوف
على نفـط اجلنوب مـا تغـريهم اكـثر مـهمة
احلصـول على نـقاط الـلقـاء الذي يـحرص
فـيه شــنـيــشل مع عــنـاصــر الـفــريق  عـلى
ــســـتــوى وان تــظـــهــر الــقــدرات تــقــد ا
الهـجـوميـة حلـسم الـلقـاء وتـعزيـز  مـسار
شاركـة والتـطلع الى مـنجـز مهم  بـعدما ا
اهــتــمت اإلدارة في تــلــبــيــة احــتــيــاجـات
ـدرب وفي ان يـظـهـر مـخـتـلـفا الـفـريق  وا
ـــرة  وان وان يـــكــــون مـــتــــوازنـــا هــــذه ا
التقتصر النـتائج االيجابيـة على مباريات
يناء الى  تغيرها عقر الدار التي يسعى ا
 الن اهل الـبــصـرة جــاؤا إليـقــاف خـطـوط
الــوسط  ودفــعــهم لــلــوراء  عــبـر  الــلــعب
بشعار الـفوز  ألنهم يـدركون أهميـة اللقاء
عنويات عالية والنتيجة  كما  يشعرون 
بــعــد قــهـــر اجلــيــران بــديـــربي الــبــصــرة
وحتـــقـــيق اخلـــطـــوة األولى في مـــشـــوار
ــتــوقع ان مــشــاركــة يـــأمل جــمــهـــورهم ا
وسم يصاحبهم ان تكون مـختلفة عن ا

السابق  وما حصل  باجململ.

فيفا يع أحمد عباس إلدارة شؤون إحتاد الكرة

عبد الغني شهد
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اعـــلــنـت الــهـــيـــئــة االداريـــة لـــنــادي
الــشـرطــة عن وصـولــهـا الـى اتـفـاق
بي رسمي مع مـدرب منـتخـبنـا االو
عـبـد الـغـنـي شـهـد لـقـيــادة فـريـقـهـا
بكـرة القدم خـلفـا للصـربي الكـسندر
الــــتــــيـش. وقــــال امــــ ســــر نــــادي
الشـرطة عالء بـحر الـعلـوم في بيان
إن ادارة نـادي الـشـرطـة عـقـدت اول
امس الـثالثـاء اجتـمـاعا اسـتـثنـائـياً
لـــدراســـة جـــمـــلـــة من االمـــور الـــتي
تخص فريق الكرة بالنادي وخرجت
بــعـدة قــرارات في مــقـدمــتـهــا انـهـاء
درب الصربي الكسندر التعاقد مع ا
ــسـاعـد الــيـتش ومالكه الــتـدريـبي ا
بــاســتــثــنــاء مــدرب احلــراس عــمـاد
هــاشم بـالــتــراضي وحـسب مــا هـو
مـتـاح في
فـــــقـــــرات
الـتـعـاقـد.
واضـــــاف:
تــوصــلــنــا الى


