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داره  ويـــأمـل في جتـــاوز نـــكـــســات
مـباريـات  الـذهاب الـتي عـانى منـها
و وخسر اغلب  نقاطـها  وتأثر بها
ـوقع متـأخر ويأمل سلـبا  ليـخرج 
في جتــاوز هـــذه الــعـــقــدة.ويـــســعى
ـعاجلـة خسـارته الثـقيـلة الـديوانـية 
من جــــيــــرانه الــــوسط  فـي عــــبـــور
جيرانه األخر  في مـباراة متوقع ان
تـــشـــهـــد حــــضـــورا كـــبـــيـــرا من كال
الفـريـق بـسبب قـرب  ملـعب اللـقاء
من الـقـاسـم الـذي افـتـتح اول مـوسم
له بتـذوق طعم الـفوز علـى النفط في
نتـيجة مـهمـة جدا في خطـوة يسعى
لتعـزيزهـا  في حتقيق االنـتصار في
ــعـنـويــة الـتي عـلــيـهـا ظـل  حلـالـة ا
العــبـــو الـــفــريق  الـــذين  يـــدركــون
ـبـاراة الـتي اليريـدالـتـفريط أهـمـية ا
بــهــا أصــحــاب األرض بــعــد ســقـوط
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وتـقـام يــوم اجلـمـعـة ثالث مـبـاريـات
وفيـهـا يسـتقـبل النـفط نفط اجلـنوب
وسط طـمــوحــات الــعـودة لــلــنــتـائج
االيـجـابـية لـتي اعـتـاد حتـقـيـها في 
مــشــاركــاته وألنه مــطــالب في مــحـو
اثـار  خــسـارته مع الــقـاسم والن مـا
يـخـدم مهـمـة عـلوان هـو الـفـوز الذي

16 اثر فوزه على نظيرة الكويت
وهو في وضع نـفسي ومـعنوي وفي
اجلــاهــزيـــة الــتي  جتـــعــله خــوض
الــلـقــاء بـقــوة وتـركــيـز والــبـحث عن
الـفوز عـلى الغـر الـزوراء النـتيـجة
التي تعادل كل ما حققه الفريق  في
هذه الفترة الن جمهوره اليقبل بغير
ذلك .وجتري يوم غد أربع  مباريات
  الـــكـــرخ والـــســـمــاوة األولى  بـــ
ويــــأمل األول فـي حتــــقــــيق الــــفــــوز
الـثــاني وان يـكـون حــاضـرا من هـذه
األوقـــات كــمــا كــان احلــال عــلــيه في
ـــــاضـي   من خـالل مـــــا ـــــوسـم ا ا
  بعد االسـتعانة سيقوم به الالعـب
بــعـــدد من الــوجـــوه الــواعـــدة الــتي
وسم بـفوز مسـتحق على استهـلت ا
الــــصــــنــــاعـــات فـي وقت ســــيــــعـــود
لـلـسـمـاوة لـلـعـاصـمـة  النه سـيـلـعب
رحلة األولى خارج جميع مباريات ا
مـلعـبه  واألمل في ان يـعـكس نـفسه
على فرق العـاصمة من خالل اصرف
ـهـمـة الـلـعـب بـعـد جتـاوز مـخـاوف ا
االولى وخـــــطف نـــــقــــطـــــة من احــــد
ـرشــحـ لــلـقـب.وبـعــد تـعــثـره في ا
مــلـعــبه  وبـ جــمـهـوره الــذي يـعـد
التعادل مع الكهرباء باخمليبة يخرج
النـجف  الى العائـد زاخو في مـهمة
ليست بـالسهـلة تتـطلب من الالعب
ـسـؤولـيــة في وقت يـراهن  حتـمـل ا
ـضــيف عـلى عــامـلي األرض واحـد ا
اكـــبــــر  جـــمـــهـــور مــــحـــلي  في ان
ـيـنـاء والن الـفرق يـعـوض خـسـارة ا
اكـثر مـا تـعول عـلى مـباريـات اإلياب
وألنه سيبدأ في انطالقة بعد العودة
ــطــلـوب لـلــدوري ويــريـد الــظــهـور ا
.ويستقبل الكهـرباء بنقطة  عاد بها
من مــلـعب الـنـجف ويــأمل تـعـزيـزهـا
بــكــامـل عالمــات ضــيــفه اربــيل  من
خالل جــهــود عـنــاصــره الـتـي قـدمت
بداية مقبولة والعمل  على  حتقيق
ـطـلـوب  والــتـركـيـز عـلى الــظـهـور ا
مــبـاريـات مـلـعـبه  عــنـدمـا يـسـتـقـبل
اربـيل الــذي خــسـر نــقـطــتــ بـعــقـر

سـاعـة من نــفس الالعب في حـضـور
جــيــد جـدا  بــعــدمـا  حــاول حــسـام
ـباراة للـتعادل   السيـد حاول جر ا
لكنه لم يتمكن  مواجهة األمور امام
دقــــيــــقـــة واحــــدة   ألـــزمــــته عــــلى
ـســابــقـة في وقت اخلــروج  وتــرك ا
ــؤكـد تــصــاعــدت أفــراح الــشــرطــة ا
انها  تـستمـر حتى الصـباح  والكل
مـبـديـا رضـاه عن الـذي حتـقق  بـعـد
عـرض جيـد واليـخـتـلف علـيه من انه
األفــضل في من فـتــرة طـويــلـة ومـهم
انن يــقـــدم هــذا الــدور اجلـــيــد امــام
مـواصــلـة مـنـافـسـات الـبـطـولـة الـتي
ـنافسات رفع فيهـا من حظوظه في ا
الــقــادمــة  في ظل قــدرات عــنــاصـره
الـتي قــدمت كل شيء في مــواجـهـة 
من الــوزن الــثــقــيل وتــقــد مــبـاراة
بــنــفس األداء  طـيــلــة وقـتــهـا  وفي
نـسـق فـني جــيــد حـقــقت الــنــتـيــجـة
ميزة التي يستـاهلها األخضر بكل ا
جــدارة النـه كــان األفــضل وقــدم أداء
مـذهـل  افـتـقـدا لـيه مـن فـتـرة  لـكـنه
ـطـلـوب من حيث حـضر في الـوقت ا
األداء وسط دعم جــمـهــوره وحـرصه
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ــســابــقــات جــدوال أصــدرت جلــنــة ا
واعيد مباريات اجلولة الثانية من
مسـابـقة دوري  الـكرة لـفرق الـدرجة
الـثـانــيـة بــكـرة الـقــدم حـيث ســتـقـام
تـــسع  مـــبـــاريـــات أبــرزهـــا ديـــربي
ــ الـزوراء الـعــاصــمــة بــ الــغــر
والشرطة  كـما تظهـر البقيـة بأهمية
الصحـابها  من اجل تـعديل الـنتائج
وسم ما بعـدما سـقطت في افـتتـاح ا
يــتـوقع ان تـشــهـد تـنـافــسـا واضـحـا
إمام رغـبـة الفـوز وعدم الـتوقف  من
جـوالت البـدايـة لـتأثـيـرها الـنـفسي 
عنـوي  على الفـرق والالعب ما وا
ـواجـهـات والـكل يـجـعــلـهـا خـوض ا
يــحــاول ان يــكــونــوا أقــويــاء وعــدم
الـــتـــفــريـط بــالـــنـــقـــاط  واألمل في 
اخلـروج بـكـامل الـعالمـات في مـهـمة
تــخـتــلف عن الــبـدايــة الـتي عــكـرت 
األجــواء عــنـــد بــعض الـــفــرق حــيث
الــزوراء ونـــتــيــجـــة الــتـــعــادل الــتي
تـسـبـبت بـإقـصـاء حـكـيم شـاكـر امام
مـهمـة بـاسم قاسم الـتي  يـدرك مدى
صـعـوبـتـهـا عنـدمـا يـصـطـدم الـسبت
الـزوراء بالـغـر في  ديربي  مـبـكر
امـام الــضــغط الــكــبــيــر عـلـى العـبي
  في لـقاء صعب خـصوصا الفريـق
للـزوراء بعـد التـعثـر إمام الـسماوة 
درب قدحضر الالعب وان ويكون ا
يـكــونـوا عــلى قــدر مـهــمــة الـتــحـدي
ـعــروفـة والــتـعــويل عــلى األسـمــاء ا
ومنهـا  سبق ومثـلت الفريـق بقيادة
درب واحلـصـول عـلى الـلقب نـفس ا
وسم احلالي عبر الذي يبحث عـنه ا
مــوجــود الالعــبــ ودعم اجلــمــهـور
الــذي  تـفــاجــأ  بــلــقــاء االفــتــتـاح 
ويــأمل ان تــصـحح األمــور من خالل
خــبــرة قـاسـم وأداء الالعــبـ في ان
هـمة االستثـنائية يكونـوا على قدر ا
جـريا عـلى الـعـادة في لقـاءات الـفرق
اجلــــمــــاهــــيــــريـــة  فـي وقت يــــدخل
الـشـرطـة مـنـتـشـيـا بـفوزه األول عـلى
احلدود  قبل ان يحسم لقاء الكويت
ويثـار خلسارة الـذهاب يـنتـقل للدور

الــثـــاني وانــدفـع في الــربـع األخــيــر
مسـتغال تـراجع الكـويت  رغم تأثره
بـنـتـيـجـة الـكـويت عـبـرالـزج بـجـمـيع
درب الالعب الـذين راهن  علـيهم ا
الكرواتي ايـلتيش الذي يـكون تعرف
كـثـيـرا عـلى قـدرات صـاحب الـهـدف
ـدرب نـفـسه والـفـوز وانـقـاذ  رأس ا
بـعــدمــا  حــقق اجنــازا مـهــمــا بــعـد
استالم الفريق واحلصول على كاس
ــضـي  في مــنــافــسـات الـســوبــر وا
ـوسم بـقـوة وطـمـوحـات احلـصـول ا

على ألقابه.   
ولعب الشرطة  بقوة وتركيز وتمكن
مـن خــطف الـــهــدف االول الـــذي اثــر
كــثـيـرا عـلـى شـكل الـلـقــاء والـشـرطـة
الــذي زاد من احلــمـاس والــسـيــطـرة
على سـير الـلعب بـعدما اخـذ يسـتقر
وطــرد اخملــاوف  مــواصــلــة الــلــعب
نافذ الدفاعية بروحية عالية وغلق ا
وفي تـــــرابط خـــــطــــوطـه وفي وضع
همة  هجومي كبير من اجل حسم ا
وهـــو مـــا حتـــقق في الـــدقـــيـــقـــة من
ــبــاراة الـتي  دعـم جـهــود الــفـريق ا
ـباراة  وفي السـيـطرة عـلى اجواء ا
التي تمثل عنوانا للتحدي بعد الذي
حــــصل فـي الــــذهــــاب  وتــــعــــزيـــزه
لـتــحــقــيق  هــدف الــلــقـاء ة وحــسم
األمـــور عــبـــر ظـــروف الــلـــعب الـــتي
طلوب تعامل معها الفريق بالشكل ا
وهــو مـا مـتــوقع  في ظل الـتــشـكـيل
الذي خاض اللقـاء بروحة الفوز رغم
الـتــفــكـيــر بـالــنـتــيــجـة الــتي  بـدأت
واضــحــة عــلى الالعــبــ وجــمــهـور
الـــفــــريق الـــذي حــــضـــر وازر ودعم
األمور التي اسعدته الن الفريق  قام
ــا كــان مــطــلــوبــا مــنه في مــهــمــة
معقدة  قـبل ان يظهر كـفريق  منظم
ــتــلك  أســـلــحــة فــعــالــة في والنه 
جــمــيع خــطــوط الــلـعـب الـتـي قـامت
بـدورهـا لـألخـيـر  وتـتـويج اجلـهـود
بـالـنتـيـجـة  ولـيؤمن الـشـرطـة  بانه
قــادر عـــلى  حتـــقــيق الـــنــتـــائج في
األوقـات الصـعـبة والـقـاهرة  بـعـدما
تلك تمكن من حتقيق  الفوز  النه 
كل  اإلمــكـــانــيـــات ومــهـم ان يــكــون
الـشـرطـة بـهـذه  الـقـدرة ويـقـدم عـلى
وسم  من خالل موجود مشاركـات ا
الالعــبـ اجلــيــدين عــنــدنــا ظــهـرت
فعـاليـتهم وقـدراتهم وخـرجوا بشيء
يــــســـتــــحـق الــــتــــقــــديــــر واإلشـــادة
بـجهـودهم  وفي ان يـسـتمـر الـفريق
عــلى هــذا الــنـهـج وهـو يــلــعب الخـر
حلــظـة بـهــاجس  االنـتــصـار  الـذي
نــعم لم يــاتي بــسـهــولــة  البل بـشق
األنفس لـكن االهم ان يـبقى الالعـب
فـي تـــقــــد اجملـــهــــود وبـــحــــمـــاس
وتركـيز  رغم ضغط الـنتـيجة عـندما
تــاخــر الـفــريق في الــتـســجــيل وهـو
يـضيـع أكثـر من فـرصـة وسط الـلعب
بــحــذر شـــديــدامــام  رغــبـــة الــلــعب
والـــتــفـــكـــيــر بـــالــفـــوز امــام تـــكــرار
محاوالت التهديف لم يجري التعامل
مـعـهـا كـمـا يـجب لـكن مـهم ان يـظـهر
موبوكو  وقت صعب جدا مستغال 
الوضع الذي كان عـليه الكويت الذي
كـاد ان يتـعرض خلـسـارة ثقـيلـة لوال
تصدي حارسه الى جملة من الكرات
اخلطرة لكنه عجز  عن احلفاظ على
نـظـافـة شـبـاكه الـتي اهـتـزت في ربع
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بــعـدمــا قـاد فـريــقه بـاحلــصـول عـلى
كاس السـوبر قـبل ايام  عنـدما اعاد
فريـقه لـلتـعـادل  مع الزوراء ومن ثم
ــــــهـــــمـــــة بــــــفـــــارق ركالت حـــــسم ا
الــتـرجــيح   ظــهـر الــبـديل الــنـاجح
احملترف  موبوكو مرة اخرى وبثقة
عالـيـة ليـنقـذ  الفـريق ومدربه  وفي
ـطـلـوب  وفي اداء مـشـهود الـوقت ا
وفي مــكـسب كــبـيـر لــلـفـريق  في ان
  عندما يعزز خطوطه  بهكذا العب
قاد  فريـقه الى فوز قاتل ويـسعد به
 جـمـهور الـشـرطـة الذي بـات يـشـعر
بـــوضع اخـــر  بـــفــضـل  جنـــاحــات
الــــفـــريق في الــــفـــتـــرة الـــقـــصـــيـــرة
وسـيـتـذكـر هـذا االسم طـويال عـنـدمـا
اجــهـز عــلى  فـريـق الـكــويت وانـهى
 أحـالمه وإخــراجـه من الــبـــطــولــة 
الـعـربــيـة امـام ثـوان مـعـدودات عـلى
لـقــاء مــثـيــر وســاخن وكــبـيــر شــهـد
سـيـطـرة كامـلـة  عـلى مـجـرى االمور
ـــنح الـــفـــرصـــة لــلـــكـــويت في ولم 
الـــلـــعب  والـــتـــقـــدم ووضـــعه حتت
السيطـرة وفي منطقـته ولو استغل 
الــفــرص كـمــا يــجب  النـهـى الـلــقـاء
بــنـتـيـجـة عـريــضـة  بـعـدمـا   اصـر
على ان يـبقى داخل دائـرة منـافسات
ــهـمــة  ويــقـطع إحــدى الــبـطــوالت ا
خـــــطــــــوة مـــــهــــــمـــــة  وفـي حتـــــمل
سؤولـية  وكان فـريقا حـاسما في ا
حتقيق الفوز خالل  15 دقيقة  رغم
ــهـمــة يـنــمـا  تــمـكن من صـعــوبـة ا
تـسـجيل هـدف  احلـسم في الـدقـيـقة
اخلــامــسـة من الــوقت بــدل الــضـائع
وقـبلـهـا افتـتح الـتسـجيل  د 79 من
ــبــاراة  الـتي جنـح  فـيــهــا فـريق ا
الشـرطة اداءا ونتـيجـة وسيـطر على
مــــجــــريـــات األمــــور بـــعــــدمــــا لـــعب
اجلميع  بانـسجام  وفي ظل وجود
ردود عروفة التي حققت ا األسماء ا
الــفـني والـنـتـيـجــة الـتي كـان يـبـحث
عنـها  عـندمـا ثار خلـسارتـة الذهاب
بــهـدف لـثالثـة بـالــفـوز بـهـدفـ دون
ردفـي لــقــاء اإليــاب الــذي اقــيم عــلى
ملعب كربالء أمس االول  في نتيجة
ــيـــزة وفي مــهـــمــة غــيـــر ســهــله 
التــتــوقف عــلى الــفـوز بـل  ان يـدعم
بـــفـــارق الـــهـــدفـــ وهـــومـــا قـــام به
الالعـــبـــ من خالل خـــلـق الـــفــرص
احلــقــيــقــيــة الــتي كــان ان تــســتــغل
بـالــشـكل الـصــحـيح  وحـسم األمـور
من وقت  بــــفـــضـل ارتـــفــــاع نـــسق
توسط األداء  الذي كان أفضل من ا
الـتي قــادت الــفــريق لـلــفــوز الــغـالي
لــيــواصل مــشــواره بــبــطــولــة كـاس
محمد السادس بكرة القدم وليحافظ
نافسة والوصول بها عل اماله في ا
الى بعد نقـطة  وهو ما كـان مطلوبا
مــنه بـــعــدمــا خــاض مـــبــاراة قــويــة
ومصـيريـة عكس فـيهـا قدراته كـبطل
لــلــدوري  الــعـراقي ويــضم نــخــبـة 
ـنــتـخـب ويـعــمل في أجـواء العــبي ا
مــهم حــرصـا اإلدارة عــلى تـأمــيـنــهـا
بـفــضل قـدرات الـنــادي الـذي يـسـعى
لـلــحــصــول عـلـى ألـقــاب مــشــاركـات

وسم احلالي. ا
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وجنح الـفـريق في إدارة األمـور وفي
أفــضـــلــيـــة واضــحــة خـالل الــشــوط
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كشف الربـاع العراقي صـفاء راشـد سبب انسـحابه من بـطولة الـعالم لرفع
قامة منافساتها في تايلند. األثقال وا

وقال راشد عبر حسابه الرسمي في مواقع التواصل االجتماعي احلمد لله
على كل حـال قـدر الـله وما شـاء فـعل فقـد تـعـرضت إلى إصابـة في ظـهري

وتسببت بعدم استطاعتي على إكمال السباق. 
وأضاف راشـد أشكـر كل من وقف معي وسـاندني ولـو بكـلمـة و أعدكم في
ـيـة وحتـظـظـقـيق األفـضـل بـقـوة الـله دعـواتـكم لي ـنـصـة الـعــا الـعـودة إلى ا

بالشفاء .
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اكد االحتاد العراقي لـكرة القدم بانه
يــعــيش صــدمــة حــقــيــقــيــة من قــرار
الــقـضـاء الـعـراقي بـخـصـوص حـبس
عـضـوين من االحتــاد بـتـهــمـة تـزويـر
اوراق تـــــــرشـح عـــــــدنــــــــان درجـــــــال

النتخابات احتاد الكرة.
دة واصـدر القـضاء حـكـمه باحلـبس 

ســـنــــة ونــــصف لــــكل من امــــ ســـر
االحتـاد صــبـاح رضــا ورئـيس جلــنـة
االسـتـئنـاف الـسابق ســــــــــتـار زوير
بــــســـــــــــــبب تــــزويـــر اوراق تـــرشح

درجال. 
وذكـر االحتــاد في بـيـان صـحـفي  انه
ـانا في الـوقت الذي مـا زلنـا نؤمن ا
مطـلقا بـالقـضاء العـراقي ونزاهته إال
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ـبـيـة الـوطـنـية الـعـراقـيـة تـاسـست عام 1948 الـلـجـنة االو
بـياد لـندن ومـعهـا تشـكلت وشـاركت في ذات العـام في او
بـعض االحتـادات االساسـية الـتي شـرعنـت وجودهـا ولكن
الـتــدخالت الـسـيـاســيـة واالجـتـهــادات والـصـراعـات الـقت
رحلة بضاللها على القــــطاع الرياضي واثرت به وكانت 
الديـكـتـاتــــــــورية وفـوضى االحـتالل اثـرهـــــم الـبـ على
ريـــاضـــتـــنـــا فــــــــذاك بـــســـطــــــــوتـه وشـــمـــولــيـــتـه وهــذا
ـنـفلـتـة) اضـاع علـيـنـا (اخليط وقـراطـيـته) وحريـته (ا (بـد

والعصفور ) ! 
فاالمر لم يستقر منذ 2003 حتى الساعة حيث انتخابات
ـبـيـة عام 2004 وحتى دوكـان التي اقـامـتـهـا الـلجـنـة االو
االنـتــخـابـات االخــيـرة الـتـي جـرت في عـام 2019 فـانــهـا
جرت بال قانون او نـظام معتمـدة على تعليـمات وتوجيهات
وقرارات اجتهادية علـما ان القضاء العراقي اصدر قرارا
ـبية كيـان منحل وغيـر قانوني لكن خاص علـى اعتبار االو
ـبـية قـامـوا انـتـخـاباتـهم عـلى اعـتـبـار انـها االخـوة في االو
ــبـيـة الـدولـيــة وهـنـا حـصـلـت االزمـة وتـفـاقـمت تـابـعـة لالو
كن الـية التي هي عصب احليـاة الرياضية وال شاكل ا ا
جتـاوزهـا خـاصـة وان احلــكـومـة اعـتـبـرت ان ذلك جتـاوزا
على الـقوانـ واالنـظمـة و(تمـردا) عـلى صالحيـاتـها وهـنا
اصـدرت مــجـمـوعـة من الــقـرارت الـتي تـعـمـل عـلى تـنـظـيم
الــقــطـــاع الــريــاضي مـــنــهــا الــقــرار (60 و 140) وهـذه
القرارت ورغم اهميتها وضرورتها اال انها شكلت معرقال
لـلعـمل الـريـاضي ونـشـاطات بـعض االحتـادات الـريـاضـية
ارسي االلعاب ا اثار حفيظة البعض من االحتادات و

الرياضية والبعض من االعالمي . 
ـتسـبب في هذا ـقصـر وا وهـنـا يحق لـنا ان نـتـسائل من ا
ـؤسسـات الـرياضـية القـصور الـقـانوني الـذي عانـت منه ا
ا عـرضـها ـبـية الـوطـنيـة الـعراقـيـة  وخـاصة الـلـجنـة االو
للـفراغ الـقـانوني واالشـكـاالت التـشريـعـية ورغم مـحاوالت
انية اال ان اجلهات اخملتصة جلنة الشباب والرياضة البر
بيـة الوطـنية لم حتـرك ساكـنا وضلت وبـالذات اللـجنـة االو
مـتــمـردة عــلى جــهـات تــشـريــعـيــة وبـحــجج شــتى وضـلت
ـواعــيـد وعن حـضـور ســيـاسـة الـتــسـويف والـتــغـيب عن ا
انـية بال نـاقـشة والـدراسة مع اجلـهـات البـر اجتـماعـات ا
ـا اضطـر احلـكـومـة متـمـثـلة ـبي  حـضور وال اهـتـمـام او
بـوزارة  (الـشـبـاب والريـاضـة ) لـتـنـفـيـذ اجـراءات صـارمة
ـال الن الــواقع احلـكـومي شيء بـالــصـرف والـتـصــرف بـا
ـؤسسـات الـرياضـيـة واجراءاتـهـا شيء اخر والـعـمل في ا
ــالـيــة لـلــتـعــقـيـد ــشـاكل وعــرض االجـراءات ا ـا عــقـد ا
ــا صـعب عـمل الــلـجـنـة اخلــمـاسـيـة والسـبـاب روتــيـنـيـة 

نبثقة من وزارة الشباب وحملها فوق طاقتها .  ا
ــهـم االخــر الــذي يــهــمــنــا جــمــيــعــا هــو ان هـدف االمــر ا
االصالح الرياضي هو هدف مطلوب بعد ان شهد القطاع
الريـاضي تراجع واخـفاقـات كبـيرة علـى الرغم من صرف
ـبالغ الكـبيـرة وخاصة بـعد الـتغيـير الـذي حل بالوطن اال ا
ان الــواقع الـريــاضي ظل بــائـســا ولم تـقــدم الـريــاضـة اال
اخفاقات متواصلة لذا جند ان البعض من وسائل االعالم
حـاول ان يـحـمـلـوا مـجـلس الـوزراء وبـعض الـشـخـصـيـات
ـســاهـمـة بـذلـك مـسـؤولـيــة مـا حـصل بــيـنـمـا الـريــاضـيـة ا
يــتـنــاسـون مــاتـتــحـمــله اجلـهــات الـريــاضـيـة مـن تـقــصـيـر
ومسـؤوليـات جتـاه نفـسهـا ومـؤسسـاتهـا عـليه نـقول لـقادة
ـــــتـــــصـــــدين لـــــهــــا ان الـــــريـــــاضــــة وا
مسؤولياتكم الـكبيرة جتاه رياضتكم
الصالحها وتنـظيمها وقـوننتها واال
فسيظل احلال عـلى ما هو عليه من

السوء والتراجع .. ولنا عودة 
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أكـد وزيـر الـشــبـاب والـريـاضـة احـمـد
ريـــاض دعــمه لالعـــبــة الــتـــايــكــونــدو
إيـــنــاس عـــطــا وحـــرصه عــلـى تــأمــ
ـقـرر مـشـاركــتـهـا في بـطـولــة الـعـالم ا
اقــامــتــهـا فـي الـقــاهــرة خالل الــشــهـر
قبل.وكشفت عـطا في حديث صحفي ا
 عن اهـم الــعــقـــبــات الــتـي تــقف امــام
مـشـاركـتـهـا في بـطـولـة الـعـالم مـؤكـدة
بـأن اللـعـبـة تفـتـقـد الحتاد مـنـذ خمس
سنوات. وقال الـعبيدي  لـقد استقـبلنا
ــبــنى وزارة الــشــبـاب في مــكــتــبــنـا 
ـنــتـخب الــوطـني والــريـاضــة العـبــة ا
بــالـتــايـكـوانــدو  لـبــحث مـتــطـلـبــاتـهـا
واسـتـعـداداتـهـا لـبـطـولـة الـعـالم الـتي
ســتــنــطـــلق في الــقــاهــرة خالل األيــام
ـقبـلـة. واوضح  الـعبـيـدي أن الـدولة ا
مـتــمـثـلـة بـوزارة الــشـبـاب والـريـاضـة
تهـــتم بـجميع األلـعاب سواء الـفردية

.وحترص على تـطويرها أم اجلماعيـة
والـنــهـوض بــهـا فـضـالً عن تـقـــــــد
الــدعـم الــكــامل لــهــا ســواء مــاديــاً أم
معنويـاً. وأضاف أن الدولـة لن تتخلى
تميزون لذا عن أبنائــــــــها ال سيما ا
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يـــبــحـث عــنـه اجلـــنــوب  وفـي طــرد
مخاوف مباريات الذهاب التي عانى
وسم مـنـها كـثـيـرا قبل ان يـسـتـهل ا
بـتـعـادل مـقـبول مـن اربيـل  يأمل ان
تسـاعده نتـيجة الـتعادل في الـظهور
فـي مــــواقع صــــعــــبــــة  ويــــتــــقــــابل
اجلريحـان  بعد مـواجهتي االفـتتاح
الصعبت احلـدود بخسارة الشرطة
واألمـانــة مـن اجلــويــة وكل مــنــهــمـا
ـطـلوب يـأمل في حتقـيق الـظـهور  ا
السـتـعـادة التـوازن والـبـدا بـتـشـغيل
عـــداد الـــنــقـــاط في مـــهـــمــة تـــظـــهــر
مـتــوازنـة   إمـام  تـقــارب مـسـتـوى
الـفــريـقــ واالهـتــمـام بــالـنــتـيــجـة 
لـتـفـادي الـنـتيـجـة الـسـلـبيـة الـتـالـية
 وبـعـد الـسـقـوط  في مـلـعب الـكـرخ
يـسـتـقـبل الصـنـاعـات  نـفط مـيـسان
من اجل قـطع خـطـوة جـديـدة  وسط
مـــحــــاوالت حتـــقــــيق الــــنــــتـــيــــجـــة
االيـجـابـيـة  الـهـدف من الـلـقـاء الذي
يــأمل جـمــهـور الــعـمــارة ان اليـشـكل
صـعوبـات لفـريقـهم كـما كـان الوضع
شــــــــــاركـة األخـيرة رغم عـليه فـي ا
انـهــا كـانــــــــت األفـضل لــكـنــــــــــهـا
ــتــلك تــأثــرت بـنــتــائـج الـذهــاب و
لـفـريـقـان مـقـومـات الـلـعب والـظـهـور

طلوب . ا
ـبـاريات سـتـجري يـوم األحد واخر ا
ـــيـــنــاء الـــقــادم  بـــ اجلـــويــة  وا
الـبـصـري  بـعـدمـا حـقـقـا االثـنـ ما
مـطــلـوب مـنـهـمــا في احلـصـول عـلى
فــوائـــد لــقـــائي االفــتـــــــــــــــتــاح مــا
ستوى  بحثا عن يدفعهما لتـقد ا
الـنــتـيـــــــــــجــة  في مـهــمــة صـعــبـة
عليـهما سـوية  رغم البـداية للـميناء
ومــحــاولــة الــعــــــــودة  بــقــــــــــــوة
وإزالـة شـحــوب اخـر مـشـاركـتـ في
وقت  قـدم اجلـويـة نـفـسه بـشـــــــكل
ـوسم بـقـوة وتـركـيـز  جـيـد  وبـدء ا
ويـــنـــتـــظــر ان يـــســـتـــــــــــــقــر عـــلى
مسـتـواه النه سيـكون امـام مبـاريات

صعبة.
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أشــاد العب الــشــرطــة أمــجــد عــطـوان
بـــدور اجلـــمــــاهـــيـــر الــــتي حـــضـــرت
مـبــاراتـنـا  أمـام الـكـويت مـؤكـدا أنـهـا
لــعــبت دور مــؤثــرا في تــأهل الــفـريق
لـدور الـ  16بــكـأس مــحــمـد الــسـادس

لألندية األبطال.
وحــقق الـــشــرطــة فـــوزًا قــاتـــلًــا عــلى
الـكــويت الــكــويـتي بــهــدفـ دون رد
حلــســاب جـــولــة اإليــاب لــدور الـ32
لــبـــطــولــة كـــأس مــحــمـــد الــســادس

لألندية األبطال.
وقـال عـطـوان في تـصـريح صـحـفي
انـنـا سـعــداء بـالـتـأهل لـدور 16 من
ــبـــاراة كــانت الـــبــطـــولــة رغـم أن ا
عـصيـبة عـلـينـا لكـننـا حـققـنا األهم
وأسعدنا اجلماهـير التي ناصرتنا
وبــــالـــتـــالـي لم نــــخـــذلـــهــــا وكـــنـــا

ستوى طموحاتها.
واستطرد عـطوان ان الشرطة اآلن
باراة األولى الفريق يختلف عن ا
بــات أكــثـر انــســجـامــا وبــالــتـالي
ـيز الـفـوز جاء مـصحـوبـا بأداء 

جدا.
وأكد عطوان ان الـشرطة الشرطة
لن يـقف عن هـذا احلد بـالـبطـولة
وطـموحـنا أكـبر من الـتأهل لدور
الـ 16 فـريقنـا كبـير ويـضم خيرة
العــبي الـدوري الـعـراقي والبـد أن

تقدمة. ضي لألدوار ا

اننا وللحـقيقة نعيش صـدمة حقيقية
من الــــقــــرار الــــذي طـــال اثــــنــــ من
مـــوظــــفي االحتـــاد في قـــضـــــــــــــيـــة
مـتــشـابــكـة ضـخــمت إعالمـيــا بـشـكل

خطير. 
واضـــاف مــا زلـــنــا أيـــضــا نـــؤكــد ان
القـضـية بـرمـتـها اليـوجـد فـيهـا مـبرز
جـرمي وان كل مايـقـال حيـال ذلك هو

مـحض تـفـسـيـرات لم تـكن ولـن تـكون
ن تـابـعوا مـقـنعـة لـنـا ولـلـكـثـيـرين 

القضية.
وتابع برغم كل ذلك فإنـنا سنطلق كل
الطـرق القانونـية لتمـييز الـقضية من
جـديـد ويـحـدونـا امل كـبـيـر في اعادة
احلق إلـى وضــعه الـــطــبــيـــعي الــذي

يريده القانون العراقي فقط.

نحـن حريـصـون على تـقـد كل ما من
شـأنه تـأمـ مـــــــــشـاركـة الالعـبـة في
الــبــطــولــة ولن نــقــــــف مــكــتـــــــــوفي

األيدي. 
وتابع  العبـيدي أناشد وسائل اإلعالم

اخملـتلـفـة االهـتمـام بـاأللـعاب الـفـردية
واجلـــمــاعــيــة.وتــســـــــــــلــيط الــضــوء
عليها فضالً عن األبـطال والرياضي
في كل األلـعـاب وعدم حـصـر الـريـاضة

بكرة القـــــــدم فقط.


