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نـافسـات بشـكل اقوى من أي وقت سـتشـعل ا
عــلى مـدار الـدوري الـذي يـجـري حتت أنـظـار
قدمة إمام غياب مـجموعة من مشجعي فرق ا
الـبقية التي ترى نفـسها جزء من اللعبة وهي
التـعرف نـتـائج الدوري لـيلـية اجلـمعـة عنـدما
تابـع رسالـة مسج الى الزميل ارسل احـد ا
حــسن عــيــال يــســال عن نــتــيــجــتي اجلــويـة

يناء واحلدود  وميسان وا
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يـناء بـفوز في مـتنـاول اليـد في أخر  وفـرط ا
ـمـد لـيـقع بـفخ الـتـعادل دقـيـقـة من الـوقت ا
حتت أنــظــار جــمــهــوره الــذي تـقــبل عــلى
مـضض تقـاسم النـقطتـ وليـمضي لـيلة
حـزينة بـعد واحدة من الـنتائـج اخمليبة
باراة جرت بالبصرة وفي ظروف الن ا
كـلها مع الكيـناء والنه تقدم بهدفه د20
كـل الـوقـت ويـهم بــاخلــروج والــفــرحـة
ـزدوجـة مع جـمـهوره قـبل ان يـوقـفـها ا
ويـقتلها في قلوبـهم مظفر جبار والعبيه
لـيـخـطفـوا نـقطـة غـالـية كـمـا فعل في
ـــيـــنــاء الـــلـــقـــاء األول لـــيـــرفع ا
ــوقع رصـــيــده الى  36فـي ا
الـثامن واحلدود الى 32

حادي عشر

ــطـلـوبـة لــكـتـيـبــة حـسن احـمــد الـذي يـقـدم ا
االمـور عــلى افـضل مـا يـرام لـلـمـوسم الـثـالث
تـواليا بفـضل حالة االستقـرار التدريبي التي
ــر فـيـهـا فـيــمـا يـبـدو ان الــصـنـاعـات واجه
فـريقا منظما ليخسر بـنتيجة ثقيلة ليبقى في
ر به مـكـانه الـثالث عـشـر وهـو منـاسب وقـد

شاركة بالبقاء للنهاية وحتقيق هدف ا
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 وفـرط اجلوية لـلمرة الـثالثـة في خطف مركز
الــوصــيف من الــشــرطــة عــنــدمـا

خــــرج بــــتـــعــــادل بـــطــــعم
اخلــــســـارة ويــــبـــدو انه
ـــنـــافس اســـتـــخف بـــا
ــــر بــــظـــروف الــــذي 
فنية متدنية منذ بداية
ـرحـلـة الـقـائـمـة ومع ا
كـل الــتـوقــعــات تــصب
ــصـلـحــة الـبـطل الـذي
ســـبق وان تــغــلب عــلى
ــرحـــلــة مـــيـــســان فـي ا
األولـى لكنه جنح العودة
بـنقـطة ثـميـنة عـكرت مزاج
جـمهـور اجلويـة الذي
مــــــــؤكـــــــــد رفض
نـتـيـجـة الـتـعادل
الـــــتي أفـــــقــــدته
ــوقع االنــتــقــال 
الــغــر لــلــمــرة
الـــثـــالـــثــة لـــكن
األخــيــرة كـانت
األقــــــرب لــــــوال
ـــــــفـــــــاجـــــــأة ا
الـــوحــيــدة في
اجلـــــــــــولــــــــــة
ـذكـورة ومع ا
انــهــا اضــرت
بــــــاجلـــــويـــــة
لــــــكــــــنــــــهـــــا

ـواجهـة الشـرطة الهـميـتها ومـؤكد ان حـضر 
عـنـويـة وكذلك ـنـافـسة واحلـالـة ا من حـيث ا
ـوقع والنه بـات يشـكل خـطورة فـي حتسـ ا
امـام الــضـيـوف والن الـفـوز عـلى الـشـرطـة له
طـعم خـاص وسـيكـون األفـضل له في الدوري
في وقـت سـيـخـرج الـشـرطـة بـشـعـور اخلـيـبـة
ومــحــو اثــارهــا في مــهــمــة التــظــهــر ســهــلـة
كن بـعد ضياع نقاط والـتفكير بالـنتيجة وال
اخـرى بعد الـذي حصل امام اجلـنوب وقبـلها
ـــيـــنــاء والن الـــعـــودة من دون الـــبـــحـــري وا
االنـتصار يـعني بدايـة الفشل الن ذلـك سيؤثر
وسم همة وقد يتكرر سيناريو ا كـثيرا على ا
ـاضي عنـدما فـشل في اخـر اجلوالت وخرج ا
خــــالي الـــوفـــاض والن ان احلــــديث عن هـــذا
اجلـانب سـابـق الوانه امـام مـوجود الـالعـب
ـعروف ومـا ترتب علـيها مـسؤوليـة الدفاع ا

عن الفريق قبل ضياع الصراع على اللقب 
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 وثـار النـفط خلـسارته الـوحيـدة بتـغلـبه على
الــصـنـاعـات بـاربـعــة اهـداف لـواحـد في اخـر
لـقـاءات اجلـولـة الـسـادسـة والـعـشريـن ليـرفع
رصـــيـــده الى  55مـــتـــســـاويـــا مع الـــشـــرطــة
واجلــويـة مــديــنـا بــفـوزه الـى الالعـبــ زيـاد
احـمــد ومـحـمـد داود هـدفـ وبـشـار سـعـدون
فـيـمـا قـلص مـنـار طه الـفـارق فـي اخـر دقـيـقة
لـيبقى الصناعات في موقعه الثالث عشر قبل
ان يـستمر النفط بتقد العروض اجليدة من
خالل عــنـاصــره الـواعـدة الــتي تـتــقـدم بــثـقـة
عــالــيـة مـن جـولــة الخــرى وتـزيــد من رصــيـد
ـهم الـذي نـقل الـفـريق الـنـقــاط حـيث الـفـوز ا
نـافسة احلـقيقـية وقد يـخطف موقع لـدائرة ا
قبـلة التي تنطلق اليوم الـشرطة في اجلولة ا
ويـواصل مـباريـاته بـجاهـزية عـالـية ومـتوقع
قدمة التي دخلها ان يـغير من مشهد مواقع ا
بـــقــوة وثــقـــة بــعــد عـــدة انــتـــصــارات حــيث
اخلــامس عــشــر الـذي خــرج به عــلى حــسـاب
الــصـنـاعـات فـي ظل انـدفـاع وتـقــدم الـهـجـوم
ووجــود افـضل دفـاع بــ الـكل دعم الــنـتـائج

الـوحيد الذي يواجه الـفشل اكثر من مرة رغم
ان الــنـقل هـوالـرئــة الـتي يـتـنــفس مـنـهـا اهل
الـكرة وبدونها األفضل إلغاء الدوري وإيقاف

القناة مع تقديرنا لبقية األلعاب 
ــعـروف ان واجب الــشـبـكــة هـو إتــاحـة مـا  ا
ـكنـها من فـرص من اجل مشـاهدة مـباريات
الـدوري وسـواها حتت أي مـسوغ وابـعاد من

همة  يحاول عرقلة هذه ا
شـكلة باسرع طلـوب العمل على حل ا  كـما ا
وقت الن األمـر اليـتـعـلـق بخـالفـات مـهـمـا كان
نــوعـهــا وحـجــمـهــا بل في اداء واجب اجتـاه
شــعب يـتـنـفس كـرة الــقـدم ونـافـذة تـطل عـلى
الـعـالم لـعكس حـالـة االسـتقـرار الـعراقي ومن
ثم الــريــاضـة لــكن االحتــاد والــقـنــاة كالهــمـا
خـيبـة امل حقـيقيـة النهـما فـشال في الوصول
حلـلول خلـالفاتـهمـا مهـما تـعددت الـتبـريرات
الن من يـدفع ثمـنها اجلـمهور الـكروي الكـبير
الن مـشكلته ولـعه بحب كرة القـدم التي تسير

اليوم خالفا لرغباتهم 
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 وتـفـتــتح الـيـوم مـبـاريـات اجلـولـة الـسـابـعـة
والـعشرين عندما يستقبل الوسط التاسع 35
الـشـرطـة في مهـمـة تـزيد مـن مخـاوف انـصار
الـــشــرطــة فـي ان يــتــعـــثــر مــرة اخـــرى بــعــد
ـر في ألبـصـره الذي كـاد ان يكـلفه الـسـقوط ا
الـتخـلي عن مكـانه الثـاني لوال خـدمة مـيسان
بـتعادله الـغير متـوقع مع اجلوية لـتبقى فرق
ــقـدمــة في مـواقــعـهـا يــفـصل بــيـنــهـا فـارق ا
جموع النقاط االهـدف بينها بعدما تساوت 
ــتــصــدر الــزوراء  55عــلـى بــعـد  6نــقــاط ن ا

ويظهر النفط االكثر فائدة 
 ومن سـوء حظ الشرطة ان يخرج مرت على
الـتـوالي وقـدتـكـون الـيـوم أصعـب الن الوسط
اقـوى من البـحري في كل شيء وشهـد تطورا
سـريـعا الـفـترة األخـيـرة وتغـيرت نـتـائجه مع
يدان ـرحلة الثانـية واستفاد من مـباريات ا ا
بـعدان اخـذ يكشف عن قـدراته التي انـعكست
ـصــلــحـته عــلى مــسـار االمــور الــتي تـســيــر 
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قــبل الـدخـول في تـفـاصــيل مـبـاريـات الـدوري
ـمـتـاز البـد ان نتـوقف عـنـد هم والم الـشارع ا
باريات الـرياضي وشعور اخليبـة بعدم نقل ا
وجـعل مـنـهـا جتري بـال معـنى البـتـعـادها عن
ــهـتـمــ بـالــدوري لـيس ــتـابــعـ وا رغــبـة ا
لالسـتمـتاع بـها بل لـلوقـوف على واقـع الفرق
ـكـن ان تـبـقى االمـور والــكـرة الـعــراقـيـة  وال
عـلى حالهـا إمام تبريـرات العاملـ في القناة
نـشـغـل الـريـاضـيـة وأعضـاء احتـاد الـكـرة ا
جـــدا في تـــرتــيـب االمــور وتـــمـــريــر صـــفـــقــة
ـوسم االنـتـخـابـات عـلى ان تـعـالج األخـطـاء ا
الـقادم النـهم ضامـن البـقاء في جـمهـوريتهم
الـعتيـدة فيمـا تعمل الـقناة (عـلى كد فلـوسها)
وضع وألنـهـا لم تـشغل نـفـسهـا في مـتابـعـة ا
كـما يبدو الكل اليختـلف على أهمية هذا األمر
ـمــتـاز وانــعــكـاسه عــلى مــبـاريــات الــدوري ا
ــتـابع عــلى الـســواء مـا يـتــطـلب الــتـعـامل وا
اجلــدي في تـلـبـيــة حـاجـة ماليــ الـعـراقـيـ
احملــبـطـ لـعــدم مـشـاهـدة مــبـاريـات الـدوري
احملــلـي الــذي يــتــوجب ان تــتـــكــفــله الــقــنــاة
ـهـمـة عـلى احلـكـومــيـة الـتي يـبـدو لم تـاخـذ ا
مـحمل اجلد و وتـادية واجبا اجتـاه اجلمهور
ـبـاريـات داخل وخــارج الـبـلـد ان يـشــاهـدوا ا

باستمرار وليس على ما عليه احلال اليوم 
 كل األدلـــة والــشــواهــد تــؤكــد عــدم اهــتــمــام
الــعـامـلــ في الـقــنـاة واالحتـاد فـي الـتـوصل
ـبــاريـات عـلى الـدوام مـا التــفـاق يـؤمن نـقل ا
يتطلب تدخل رئيس احلكومة دحيدر ألعبادي
مـن اجل إعــــادة االمـــور الــــتي اخــــتــــلت وفي
اعـتمـاد وسيلـة تضمن الـعودة الـسريعـة لنقل
تـوقفة ليس عـلى مستوى الدوري ـباريات ا ا
ـنــتـخب الــوطـني حــسب بل عــلى مـبــاريـات ا
احملـلـيـة بعـد رفع احلـظـر كمـا حـصل في لـقاء
مـنـتـخبـنـا وفـلـسطـ عـنـدمـا تولت قـنـاة غـير
ـبـاراة في وضع مــتـخـصـصـة بـنــقل إحـداث ا
غـير مألوف عندمـا كان الكل بحرص على نقل
ـبـاريات حـتى عـندمـا كـان العـرض بـاألسود ا
واألبــيض ولــيـس في وقت الــتــطــور الــتـقــني
ـذهـل ومـا وفـرته احلـكـومـة لــكل مـتـطـلـبـات ا
ــشـرفـة عـلى الــعـمل في الـشــبـكـة الـعــراقـيـة ا
الـقـنـاة الريـاضـية الـتي عـلـيهـا ان تـكـون على
ـهمـة   صحـيح القـناة تـواجه ازمة مـستـوى ا
مـالية شـانها شان بـقية القـطاعات لكن عـليها
االهــتـمـام بـنــقل مـبـاريــات الـدوري ألنـهـا أهم
مــفـرداتـهـا الــيـومـيــة في تـوطـيــد الـعالقـة مع
شـاهدين وان التتخلى عن أصـحاب الشان وا
ذلك مــهــمــا تــعــددت األســبــاب مـا يــجــعل من
الـدوري يــفـقـد مـتـعـته وتـأثــيـره كـمـا سـتـفـقـد
ـؤلم جدا الـقـناة عالقـتهـا بـالوسط الـكروي  ا
ـشـكـلـة ان االحتـاد الزال بــعـيـد عن حل هـذه ا
ن اخــتـزلــوا ريــاضـة اليــ  إمــام خــيـبــة ا
الـــعــراق بـــكــرة الـــقــدم وهـم مــحـــرومــون من
مـشاهـدة مبـاريات فـرقهم احملـليـة ومنـتخـبهم
الـوطني في ظل خالفات كـان يفترض ان حتل
قـبل هـذا الـوقت لـو كـان هنـالك تـوجـهـا جـديا
لـــلـــمــــوضـــوع ســـواء من االحتـــاد والـــقـــنـــاة
مــاســيــضـعــهــمــا حتت تـســاؤالت اجلــمــهـور
خـصـوصـا الـقـنـاة النـهـا خـذلت مـحـبـي الـكرة
بــسـبب عــجـزهـا عن دفع مــبـلغ الــنـقل الحتـاد
الـكرة االخر الذي يـدير دوريا تقـليديا مـتعثرا
المـعنى لـه بدون الـنقل ألـتلـفازي الـذي يجري
عـلى مباريـات ارتيريـا والصومـال اال بدورينا
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تـلقت (الـزمان الـريـاضي) بيـانا من
جنم الكرة الـعراقية الـسابق عدنان

درجال وفيما يلي نصه
( لم أفــكــر مــطــلــقـا فـي أن أخـوض
ــشــاركــة في انــتــخــابـات جتــربــة ا
االحتـاد العـراقي لـكرة الـقـدم وكان
هـاجــسي وأمـنـيـتي أن أزور وطـني
احلـبـيب بـعـد غـيـبة طـويـلـة أمـتدّت
عــشـرين عـامـاً. ولــله احلـمـد حتـقق
ــة الــتي ذلك بـــعــد الــدعــوة الــكــر
تـلقـيـتهـا من معـالي وزيـر الريـاضة
والــشـبـاب ومن أخـي رعـد حـمـودي

بية. رئيس اللجنة األو
ـــكـن ألي إنـــســـان أن يـــجـــســد ال 
حـقـيـقـة مـشـاعـري حلـظـة أن وطأت
قـدماي ارض مـطار بـغـداد بعـد تلك
الغيـبة الطـويلة. كـنت أمني النفس
بـــأن أزور جــمـــيع مـــحـــافــظـــاتـــنــا
الـــعــــزيــــزة ألطـــلـع عن قــــرب عـــلى
اوضـاع اهـلـنـا في تـلـك احملـافـظات
وبــاألخص الــغــربـيــة والــشـمــالــيـة
والتي عانى ماعانى فيها اهلنا من
االرهــاب الــداعــشي اجلــبــان الــذي
ضربها والذي اجبـر اهلنا الطيب
الى الـــنـــزوح عن مـــدنـــهم وقـــراهم
واهــلـهم وأحـبـتـهم ولـكن تـداعـيـات
الـتـرشـيح النـتخـابـات احتـاد الـكرة
حـالت دون ذلك. قـد يـسـأل الـبـعض
إذن كيف تولدت القناعة بالترشيح
لالنتـخابات . أقـول لهم بان الـفكرة
تــــولــــدت مـن خالل الـــــطــــروحــــات
الــــعـــديـــدة لــــلـــعـــديــــد من اإلخـــوة
االعالمي الذين ينـشدون التغيير
وكــــذلك من خـالل اإلشـــارات الــــتي
كــانـت تــرسل مـن خالل احلــكـــومــة
مــتــمــثــلــة بــدولــة رئــيس الــوزاراء
والــتي كــانت تــتـحــدث عن ضـرورة
بـاشرة بثـورة التغـيير واإلصالح ا
بـعـد حتـريـر كـامل الـتـراب الـعراقي

من دنس االرهاب الداعشي اجملرم.
وكـــذلك من خـالل الــعـــمـل الــدؤوب
الــذي كــان يــقـــوم به مــعــالي وزيــر
الـشــبـاب والـريــاضـة فـيــمـا يـخص
ملف رفع احلـظر وتـعزيـز العالقات
الــريــاضـــيــة بــيــنـــنــا وبــ الــدول
العـربـيـة الـشـقـيـقـة  وكـذلك الـعمل
الـكـبـيـر الذي كـان يـقـوم به بـاكـمال
ـنــشـآت الـريــاضـيـة الــتي جـعـلت ا
الــــعــــراق مـن الـــدول الــــرائــــدة في
ـنـطـقـة. فـكـان البـد من ان نـسـاهم ا
ــشــاركــة في اعــادة جــمــيـــعــا في ا
ـسار الصـحيح لذا رياضـتنا الى ا
أصبحت ضـرورة حصول تـغييرات
جـوهريـة بواقع كـرة القـدم بدءا من
ضخ دمـــاء جــديـــدة في مــنـــظــومــة
قـيـادتـهـا وصوال الى تـغـيـيـر شامل
بـالـنــظم والـلــوائح وآلـيــات الـعـمل
وادخــال األسـالــيب الــعــصــريـة في
ادارته وتـفـعــيل عـمـلـيــة الـتـسـويق
ـستوى كرة الرياضي والـنهوض 
الــقـــدم بــاحملــافـــظــات واالهـــتــمــام
تـمثّلة بـالفئات الـعمرية بالقـاعدة ا
ومـحـاربـة الـتـزويـر وتـطـويـر نـظام
مـسـابقـة الـدوري وتـطويـر كـوادرنا
الـتدريـبيـة الـوطنـية  ورغم كل ذلك
لم تـكن رغـبـتي تـتـجـاوز الــعـشرين
ــئــة  لــلــدخــول في انــتــخــابــات بــا
االحتـــاد .لــكن مــا جــعـــلــني اتــخــذ
قراري النهائي بـالترشيح هم أبناء
شــعــبـنــا الــعـراقي الــعــظـيـم الـذين
الــتـقـيـت بـهم في كـل مـحــافـظــاتـنـا
الـغـالـيـة وفي بـغـداد احلـبـيـبة ومن
جـمــيع شــرائح اجملــتــمع الــعـراقي
الــذين كــانــوا يــحــمــلــونــني أمــانـة
ــنـشـودة في الـتـغــيـيـر واإلصالح ا
احتـاد الـكـرة والالعـبـ الـدولـيـ
ـي ـدرب واألكـاد الـسـابقـ وا

ومن بـعض أعـضـاء الهـيـئة الـعـامة
وكـــــذلـك من االخـــــوة االعالمـــــيــــ

الــريــاضــيــ الــذين ســانــدوا هــذا
الــتـغــيـيـر ومــا زالـوا ثــابـتــ عـلى
ـغريـات الـتي تـقدم مـواقـفـهم رغم ا
لـبـعـضهـم والتـهـديـدات الـتي طالت
الــبـعض االخـر مـنــهم  لـكـنـهم رغم
ذلك بقوا صامدين . كل ذلك زاد من
ـعـتـرك إصـراري عــلى دخـول هـذا ا
االنتخابي رغم معرفتي بصعوبته.
فاحتة وليعلم اجلميع بأني قمت 
نـادي الـزوراء هـذا الـنـادي الـعـريق
والــكـــبــيـــر والــذي أتـــشـــرف بــأني
مـنـحت قـبـل اكـثر مـن عـام عـضـوية
ـنحي الـشـرف فـيه بـشـكل رسـمي 
التـرشيح كـان يوم 2018/3/13 وأن
الـتــرشـيح قــد مـنح لي بــتـاريـــــــخ
2018/3/14 لــــكي نــــعـــطـي صـــورة
واضـحـة لـلـجــمـهـور الـريـاضي عن
خلفيات تشـكيل جلنتي االنتخابات
(االنتخـابات واالستئـناف) فان تلك
الــلـجــنـتــ  تـشــكـيــلـهــا من قـبل
ــؤتــمـر االســتـثــنـائي االحتـاد في ا
ـنعقـد بتاريـــــــــخ للـهيـئة العـامة ا
ـخــالـفـة واضـحـة 7 / 3 / 2018  و
وصـريـحـة لنـصـوص الـفـقرة  1 من
ـــــادتـــــ 6 و 5 مـن قــــــــــواعــــــــــد ا
ـوافق االنــتـخـابــات لـعـام  2017 وا
عــلــيــهــا من االحتــاد الــدولي لــكـرة
الــقـدم في 2017/5/2 والــتي تـنص
على وجوب انـتخاب اللـجنت قبل
ؤتـمر  6 أشـهر من مـوعـد انعـقـاد ا

االنتخابي على اقل تقدير.
مـع ذلك قــمت بـــتــقــد اوراقي الى
جلــنــة االنـــتــخـــابــات الــتـي وكــمــا
تــعــلـمــون قــد رفــضت تــرشــيـحي 
وقدمت طعـنا الى جلنة االسـتئناف

والذي  رفضه أيضا. 
بعد ان اغـلقت جمـيع السبل امامي
في داخل العراق قررت التوجه الى
مـحـكـمـة كـاس الـدولـيـة وان أحتمل
الـتكـالـيف البـاهظـة لـتلك الـدعوة ال

ــا لــتــحـــقــيق الــعــدالــة لـــشيء وا
ـفـاهـيم والـسـلـوكـيات وتـصـحـيح ا
والـــتــفـــســـيــرات اخلـــاطـــئـــة الــتي
ارتــكــبــهــا االحتــاد ومــســتــشــارهم
ـواد الـنــظـام األسـاسي الـقـانــوني 
اجلـديـد وقـواعـد االنـتـخـابـات التي
ــوافــقـة عــلــيــهــمــا من قــبل تــمـت ا
االحتاد الدولي والتي تـختلف كليا
عـن الـــنـــظـــام األســــاسي الـــســـابق
والـتي اشتـرط الفـيـفا عـلى االحتاد
قررة في تطبيقها في االنتخابات ا

. 2018/5/31
هذا مـا صرح به الـسيـد نزار احـمد
إلحدى القـنوات الريـاضية بل ذهب
الى ابـعــد من ذلك عــنـدمــا قـال بـان
عـــدم تــطـــبــيق الـــنــظـــام األســاسي
اجلـديـد وقــواعـد االنـتــخـابـات في
حـالة تـقد شـكـوى ستـلغى نـتائج
االنـتخـابـات من قبل مـحـكمـة كاس.
لـذا تــوجـهت لـلـتـواصل مع مـكـاتب
لـلـمـحـامـاة في سـويسـرا وإيـطـالـيا
من اجل تـقد الـشكـوى  وبالـفعل
 االتـفـاق مع مـكـتـبـ لـلـمـحـاماة

لهذا الغرض.
قدم الـدفع األولي الى محكـمة كاس
بـتاريخ 2018/5/7 و الـطلـب فيه
من مــحـكـمــة كـاس بــإقـامـة جــلـسـة
يــــــــــــــــــــــــــــومــي 21 - 22 /5/ 2018
لـالسـتـمـاع لـنــا ولالحتـاد الـعـراقي
عـلى ان يـصـدر بـتـاريـــــــــــــــــــــــخ
25 / 5/ 2018 قـــرارا بـــخـــصـــوص
ـقـدمة ولـكـن طـلـبـنـا هذا الـدعـوة ا
قـــوبل بـــالـــرفض من قـــبـل االحتــاد

العراقي لكرة القدم.
 قدمنا بتقد الدفع الثاني بتاريخ
17 / 5/ 2018 الــذي يــحـتــوي عـلى
معلـومات اكثـر تفصـيال وبالوثائق
والـتـسـجـيالت التي تـعـزز شـكـوانا
وتؤكـد أحقـيتـنا وكـذلك  توضيح
كل اخملـالفـات التي شـابت العـملـية

االنــتــخــابــيــة مـن تــشــكــيل جلــنــة
االنــــتــــخــــابـــات واالســــتــــئــــنـــاف
اخملالفـات الواضحة في انـتخابات
االحتــادات الـفــرعــيــة انـتــخــابـات
رابــــطــــة احلــــكــــام وغــــيــــرهــــا من

اخملالفات التي  توضيحها. 
ــلف الـذي أيــضــا  إرسـال هــذا ا
يــحـــتــوي عــلى اخملــالــفــات مــعــزز
بـــالـــوثـــائق والــــتـــســـجـــيالت الى
االحتــاد الــدولي بــتـاريـــــــــــــــــــخ
ـــــيل 16 / 5/ 2018  مـن خالل اإل
لـكن االحتــاد الـدولي اخـبـرني يـوم
اجلـمـعة 18 / 5/ 2018 بـعـدم قدرته
ـــــلـف ( الــــــبـــــريـــــد عـــــلـى فـــــتـح ا
االلــكــتــروني ) بــســبب كــبـر حــجم
ـــــلف وأرسـل لي لــــيـــــنك خــــاص ا
ـلف. وبـالـفـعل  إرسـال الرسـال ا
ــلف في تــمــام الــســاعـــــــــــــــــــة ا
 1640عــــصـــرا من يــــوم اجلـــمـــعـــة

وافق 18 / 5/ 2018 .  ا
لف الى االحتادين وقد  إرسال ا
الـــــدولـي واآلســــيـــــوي عن طـــــريق
الـ(دي اتش ال ) صـــــــبـــــــاح يــــــوم

وافق 19 / 5/ 2018  السبت ا
هـــذه هي االجـــراءات واخلـــطــوات
الـتي قـمت بـهـا لـتـحـقـيق الـتـغـيـير
والـتـصـحـيح الــتي يـصـبـوا الـيـهـا
جميع اخمللصـ في بلدنا احلبيب
 أنا عـلى ثقـة من ان مـحكـمة كاس
الـدولــيـة سـتــتـخـذ الــقـرارات الـتي
تنسجم مع اخملـالفات والتجاوزات
الـتي اقـدم عـلـيـهـا احتـاد الـكرة في

عملية االنتخابات. 
البــد لي من اإلشـــارة الى حــقــيــقــة
ـارسـهـا االحتـاد كـلـمـا مـلـمـوسـة 
ـطـالب بــالـتـقـيـد ضـاقت حـلــقـات ا
بـالقـوان الـعراقـية أال وهي عـصا
الــتــهــديــد بــالــلــجــوء الى االحتــاد
الدولي وهـذا مافـعله اخـيراً عـندما
احـيل الى مـحكـمـة النـزاهـة بتـهـمة

تــــتـــعـــلـق بـــاالمـــوال
العامة. 

أحب ان أوضح
ان االحتــــــــــــــاد
الـــــــــــــــدولــي لـم
يــــــــــــــتــــــــــــــدخـل
بــالـقــضـايــا الـتي
تنـظر بـها اجلـهات
القـانونـية في الدول
األعـضــاء في الـفـيـفـا

وبـــاألخص في قـــضــايـــا الــنـــزاهــة
ـال الــعـام والــشـواهــد عـلى ذلك وا
شاخصة وليست ببعيدة عن أنظار
ــتــابــعــ  وان بالتــر ومــســامـع ا
الــذي كـان رئـيـســا لالحتـاد الـدولي
قد وقف امـام القضـاء وتمت ادانته
وأعـفـاءه من مـنـصـبه وكـذلك احلال
بــالـــنــســـبـــة الى بالتـــيــنـي رئــيس
االحتـــاد االوروبي الـــذي أعــفي من
مـنـصـبه  وعـيــسى حـيـاتـو رئـيس
االحتــاد االفــريــقي الــذي أعــفي من
مـنـصـبه  وكـذلـك احلـال بـالـنـسـبـة
الى رؤســاء االحتـــادين اإلســـبــاني
والـبـرازيـلي الـلـذيـن  اعـفـاؤهـما
فلماذا لم يعترض الفيفا على ذلك ?
اعـــتــقـــد ان مـــايـــقـــوم بـه االخــوان
بـــاحتــاد الـــكـــرة هـــو جتـــاوز لـــكل

اخلطوط احلمر لهيبة الدولة .
سـنـسـتـمـر بـعـمـلـنـا وجـهـدنـا الـذي
اثــمـر حلــد هــذه الـلــحـظــة حتــقـيق
خــطــوات إيـجــابــيــة عــلى الــطـريق
الذي رسمناه وسنبقى ان شاء الله
عــلى الــعــهــد الـذي قــطــعــنــاه عـلى

أنفسنا 
امــام الــله لــبـذل كـل مـا نــســتــطـيع
خلدمـة بلدنـا وشعبـنا الكر  وان
مانـقوم به االن هـو اخلطوة االولى

في طريق اإلصالح والتغيير. 
والله ولي التوفيق 
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خـطف فريق نـادي النـجف نـقطـة ثمـينـة من مضـيفه فـريق نادي الـديوانـية إثـر تعـادلهـما
بي وأدارها طاقم حتكيمي مؤلف باراة التي جرت على أد ملعب عفك االو سلـباً في ا
من احلكـام : زيد ثامـر وياسر شـذر و نوار صالح و عـلي احمد و د. عـزيز كر مـقيماً
لّة ـمتـاز بل كانـت  لـلحـكام و عـباس عـبد الـكر مـشرفـاً ولم يرتقِ مـستـواها لـدرجة ا
كـثيـراً بـعد افـتـقارهـا إلى أبـسط الـلمـحـات الـفنـيـة وزاد الطـ بـلّـة كمـا يـقال هـو فـقدان
احلكم زيد ثـامر الـسيطـرة علـيها ولم يـستـطيع إيصـالهـا إلى بر االمان بـارتكـابه أخطاء
حتكيـمية عـديدة بحق الـفريقـ لينـال على إثرهـما استهـجانا من قـبل اجلميع بل وصل
احلال به ان يـتلقّى اعـتداءًا غـريبًا مـنه في مالعبـنا من قبل العـبنـا الدولي أمجـد عطوان
بـاراة البطاقـة احلمراء وقام بـعدها بخلع العب نادي الـنجف والذي أشهـر بوجه حكم ا
العب حلـدث مـا لم يكن في قـمـيصـه بعـصـبيـة شـديـدة ولوال تـدخل رجـال حمـايـة أمن ا
دة خمس دقائق باراة  شحونة التي تسببت عن توقف ا احلسـبان ناهيك عن األجواء ا
 وكـانت هــذه االحــداث في الــدقـيــقـة  37من الـشــوط االول الـذي لـم نـشــهـد خالله أيّ
يدان عدا خطـورة على مرمى الفريق بعد ان انحـصر اللعب االستعراضي في وسط ا
بعض احملـاوالت اخلجولـة وكان ابـرزها تـسديدة لالعب الـديوانـية أياد سـدير الـذي نفذ
كرة ثابـتة تصدى أبعـدها بصعوبة حـارس مرمى النجف علي رياض إلى ركـنية وليكمل
فـريق الـنجف دقـائق الـشـوط الثـاني بـعشـرة العـب لـتـشهـد الـدقيـقة  55ضـيـاع فـرصة
ـهـاجم الديـوانـيـة محـمـد حـا الذي سـدد الـكـرة الرأسـيـة الـتي هيـأهـا له زمـيله سـهلـة 
ـقـابل أضاع مـهـاجم النـجف فـرحان الـكـاب سـعـيد مـحـسن إلى فوق الـعـارضة وفي ا
رمى الـديوانـية ولم ـن  شكـور وهو في حـالـة انفـراد لتـذهب كرتـه إلى جانب الـقائم األ
يوفَّق مدرب الـديوانيـة أحمد كاظم الـذي تأخَّر كـثيرا في إجراء الـتغيـيرات على تشـكيلة
فـريقه لـتـشهـد الـدقيـقة  58اغرب حـالـة طرد لالعب الـديـوانيـة ليث صـاحب عـندمـا لعب
الـكـرة بـعـد صـافـرة احلـكم ولـتـرتـطم كـرته بـحـارس مـرمى الـنـجف الـذي بـالغ اإلصـابـة
وليـفسر قرار احلكم من قـبل احلاضرين بأنه تـعويض لطرد العب النـجف أمجد عطوان
ـتابـع مـباراة رتـيـبة مـصحـوبة بـااللعـاب اخلشـنة الـذي طـرد سلـفا  ,لـيشـاهـد بعـدها ا
الكثـيرة والتـي تسبـبت بإصابـة العديـد من العبي الـفريقـ اللذين أضـافوا نقـطة واحدة
ـركـز اخلـامس فـيـمـا اصـبـح رصـيد لـرصـيـدهم لـيـصـبح رصـيـد الـنـجف  42نـقـطـة وبـا
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أكد رئـيس احتاد الـكرة عبـد اخلالق مسـعود أن وفـد احتاده ذهب إلى زيورخ من أجل
مناقشة الكثير من األمور التي تخص الكرة العراقية.

وقال مـسعود في تصريح صـحفي ان االحتاد لم يتقـدم للفيفا بـشكوى أو ما شابه ذلك
كما يـتصور الـبعض واالجتمـاع الذي جمـعنا بـجياني إنفـانتيـنو رئيس الـفيفا  خالله
ستقبل كرة الـقدم وفي مقدمتها انتخابات احتاد توضيـح العديد من األمور اخلاصة 

زمع إقامتها في احلادي والثالث من شهر أيار اجلاري. الكرة ا
ـثال عن االحتـاد الدولـي إلى العـاصـمة بـغداد وأوضح إنـفـانتـيـنو أن الـفـيفـا سـيرسل 

بصفته مراقب لعملية االنتخابات.
وتـابع مسـعـود "كمـا اكـد انفـانتـيـنو أن االحتـادات الـوطنـية حتـظى بـاستـقاللـية تـامة وال
ـكن أن يـتم التـعـامل معـهـا على أسـاس آخـر وستـكـون هنـاك وقـفة جـادة من االحتاد

الدولي في حال ثبت أن هناك تدخالت غير مثمرة".
وأشـار مـسعـود إلى أن إنـفانـتيـنـو بارك جـهـود احتاد الـكـرة في عمـليـة رفع احلـظر عن
بـاريـات الـدوليـة الـودية إلـى جانب بـطـولة العب الـعـراقـية من خـالل اقامـة عـدد من ا ا

الصداقة الدولية.
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درب الـعراقي حـكيم شـاكر فـريق السـويق الحراز لقب الـدوري العـماني وذلك بـعد ان حـقق الفـوز على فريق قاد ا
باراة التي جرت بينهما باجملمع الشبابي بصحار في إطار اجلولة الثانية السالم باربعة اهداف مقابل هدف في ا
والعـشـرين من مـنـافـسات الـدوري. وارتـفع رصـيـد الـسويق الى  57نقـطـة عـقب هـذا الـفوز بـفـارق كـبـيـر عن اقرب
منافـسيه ووصيفه الشباب  حيث يعتـبر هذا الفوز هو التاسع عشر  للـسويق في مباريات الدوري للموسم احلالي
 اذ رفع اجلـهـاز الـفـني والالعـبـ شـعــار الـفـوز لالبـتـعـاد أكـثـر في الــصـدارة واألهم من ذلك ضـمـان حـسم لـقب
عنوية اجليدة درب حكيـم شاكر على استغالل احلالـة ا وسم على بعد  5جوالت من نـهايته. وعمل ا الـدوري هذا ا
قبـالي يشهـد تألقا ال قبـالي متصـدر الئحة تـرتيب هدافي مـسابقة الـدوري  وا التي يعيـشها مـهاجمه عـبدالعـزيز ا

وسم يكاد يكون األفضل في مسيرته . مثيل له هذا ا

النجم الكروي
السابق عدنان
درجال
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خرج فريق القوة
اجلوية بتعادل
يناء وفقر امام ا
مركز الوصيف
في الدوري


