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وفد الصحفي لالحتاد العراقي ا
للصحافة الرياضية
بدأ العد التنازلي النطالق ثاني اهم
نــهـــائــيــات عــلى مـــســتــوى الــقــارة
االسـيويـة متـمثـلة بـنهـائيـات القارة
ــقـرر حتت سن  23 فـي تـايــلــنــد وا
لــهـــا ان تــنــطــلق في  8 من كــانــون
الــــثـــــانـي اجلــــاري ولـــــغـــــايــــة 24
نـتخب العراقي حيث سـيلعب ا منه
اول مـبـاراة له يـوم غـد االربـعـاء مع
نظيره االسترالي في اجلولة االولى
لـــفـــرق اجملــــمـــوعـــة االولى. قـــرعـــة
الـنهـائـيات االسـيـوية حتت سن 23
جـــرت في  26 من ايـــلـــول لـــلـــعـــام
 بــالــعــاصــمــة الــتــايالنــديــة 2019
ـشــاركـة  16 مــنـتــخـبـا بــانـكــوك 
وقــــــــســـــــــمت الـــــــــفــــــــرق الـى اربع
اجملـمـوعـة األولى: تـايالند مـجـاميع
والـعــراق وأســتــرالـيــا والــبــحـرين
واجملـمـوعة الـثـانيـة: قـطر والـيـابان
والـســعـوديـة وسـوريـا واجملـمـوعـة
الـــثـــالــثـــة: أوزبــكـــســـتــان وكـــوريــا
اجلــــنــــوبــــيــــة والــــصــــ وإيـــران
واجملمـوعة الرابـعة: فـيتنـام وكوريا
الــــشــــمـــالــــيــــة واألردن واإلمـــارات.
بي العراقي اول مباراة ويلعب االو
له امـــام نـــظــيـــره االســـتـــرالي يــوم

قبل.  االربعاء ا
ويـتـأهل الـبـطل ووصـيـفه وصـاحب
ــركـــز الــثـــالث إلى دورة األلـــعــاب ا
ـبـيـة طـوكـيو  2020 وفي حال األو
تواجد مـنتخب الـيابان (مـستضيف
ـــبـــيــــة) ضـــمن دورة األلـــعــــاب األو
راكز الثالثة األولى فـسيتم تأهيل ا

ــركــز الـــرابع أيــضــا إلى صــاحب ا
بياد. األو
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وأقام االحتاد اآلسـيوي بكـرة القدم
األحـــد 5 كــــانــــون الــــثــــاني 2020
ــدربي وإداريي ورشــة حتــكــيــمــيـة 
ـبي الـعـراقي ـنـتـخب االو والعـبي ا
في مـقـر اقامـته بـفـندق رامـا كـاردنز
وسط العاصـمة التـايلنديـة بانكوك.
وبـدأ احلكم الـكويـتي الـسابق سـعد
الك كـمـيل الورشـة الـتي حـضـرها ا
الــــتــــدريــــبي واإلداري والــــطــــبي
ــنـتـخب الـعـراقي في مـقـر والعـبي ا
اقامتهم بفندق راما كارندز بانكوك.
وقــام كـمـيل بــشـرح مـفــصل جلـمـيع
التعديالت التي طرأت على احلاالت
الــتــحـكــيــمــيــة اسـنــدهــا بــعـروض
تــلــفــزيـونــيــة تــوضح كـل حـالــة من
الـتــعـديل مع مـنـاقـشـة مـفـتـوحـة من
جــــمـــيـع احلـــاضــــرين بــــالـــورشـــة
ـدرب بـأخذ وتوصـيات لالعـب وا
الــيــقــضــة واحلــذر من الــعــقــوبــات
االداريـة. واستـعرض كـمـيل عدد من
خــروج الـــتــعـــديالت كــان اهـــمــهـــا 
ـســتـبــدل من اقـرب نــقـطـة الـالعب ا
وفي حالة مـخالفـته سيمـنح الكارت
االصــفـــر والــتـــعــديـل االهم هــو ان
الك الــتـدريــبي واالداري والــطـبي ا
واالعالمـي يـعــامل مـعــامــلـة الالعب
في حـالــة اخملــالـفــة ويــعـاقـب حـتى
بركـلة اجلـزاء او الكـارت االصفر او
االحــمــر اضـافــة لــتـعــديل احلـارس
ـتـلك احلق في تسـليم الـكرة الذي 
لـزمـيـله داخل مـنـطـقـة اجلـزاء شـرط
ـــــــنـــــــافـس. ومن ان اليـــــــتـــــــدخـل ا
التعديالت االخرى هو اسقاط الكرة

وتمـنح لالعب القـريب قبل الـتوقف
نافس من دخول جدار نع ا اضافة 
باشرة الصد اثناء تنـفيذ الركالت ا
ـتر وان يـكـون على بـعـد اليـقل عن ا
مـن اجلــــدار. وعــــرج كــــمــــيـل عــــلى
احلــاالت االربـعـة الــتي يـحق لــلـفـار
الـتدخل فـيهـا اهمـها صـحة الـهدف
وركـــلــة اجلـــزاء والـــكــارت االحـــمــر
واخلـطــأ في مــنح الــعـقــوبــة. وكـان
اخـر اسـتـعـداد لـلـفـريق حتت قـيـادة

ــؤلف مـن عــبــد الك الــتـــدريــبـي ا ا
الــغـني شـهـد وعـبـاس عـبـيـد وحـيـد
جنم وعــبـد الــكــر نـاعـم مـعــســكـر
وسط الـعاصـمة الـتايـلنـدية بـانكوك
الك دام خــمــســة ايــام انـــهى فــيه ا
التـدريبي كل االسـتعـدادات للـدخول
ـعتـرك احلقـيقي وانـتقل الـوفد في ا
من فندق راشموند الذي امضى فيه
ـعسكـر الى فندق رامـا كاردنز مدة ا
ــضـيف من اجلـانب الــتـايـلـنـدي لـ ا

ــهـــدي كــر 35 شــخـــصــا وكـــان 
ـديــر االداري لــلـفــريق والــدكــتـور ا
ـوسـوي دوران كــبـيـران في غـالـب ا
انـهـاء احلـجوزات اخلـاصـة بـالـوفد
مع تـلـقي كل الـتعـلـيـمـات من رئيس
ا الوفد يحيى زغير والذي كان كر
في تــهـيــئــة غـرف اضــافــيـة لــراحـة
ساج الوفد منها للمفرزة الطبية وا
الك االداري غــــــرفــــــة خـــــاصــــــة وا

والتجهيزات غرفة اخرى.
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حتاول األندية
الضغط على
إحتاد الكرة بعودة
قطار الدوري

الـزوراء الالعب  عالء عـبـاس الذي يـكـون قد
انـتقل الى فريق نـادي الكويت صحـبة زميله
امـجـد عـطــوان وهـنـالك عـدد اخـر من العـبي
ـنتخب سيالحق ونضمن فرق عربية وهذا ا
نـتخب  امـام مشـاركته شيء مـهم سيـخـدم ا
ـزدوجة  وفي ان ينظم اكبر في الـتصفيات ا
عــدد من الـالعــبــ فـي االحــتــراف  بـــســبب
تــوقف الـدوري وبـالشك ان ذلك سـيــنــعـكس
نتخب الذي سيكون امام عـلى مجمل اداء  ا
مباريات حاسمة ومهم ان  يرتكز على هؤالء
ــؤكــد ســيـســتــفــادون بــفـضل الالعـبــ  وا
اسـتـقـرار الـفـرق الـتي ســيـمـثـلـونـهـا والـتي
تـضم اجـهـزة تــدريـبـة  وغـيـرهـا من جـوانب
االعــداد  بــفـضل امــكــانـاتــهـا الــعــالـيــة. امـا
الـشرطة  االخر الذي  مر بعمـلية تصحيحية
دويـة الـتي اثرت قـبل ايـام  بعـد اخلـسـارة ا
شـاركة بـبطـولة عـلى سمـعته البـل افسـدت ا
ـلك الـتي قد تـسـبب بـخـروج الفـريق مـنـها ا
النه امـام مـهـمـة  صـعـبة جـدا  لـكن كل شيء
واقع ومـتــوقع بـكــرة الـقـدم بــشـرط  عــنـدمـا
تـلـعـب وجتـتـهــد وتـوظف عـنــاصـرك وتـدعم
خـــطـــوطـك وحـــتى اذا خـــرج الـــشـــرطـــة من
الــبــطـولــة لــكن عــلـيه ان يــحــقق الــنـتــيــجـة
ذلة ـناسبة حملو اثـار خسارة السـعودية ا ا
الـتي اخذت االدارة للـبحث عن راس او اكثر
لـيكون الـضحـية لـتسويغ االمـور  بعـد الهزة
الـكروية التي كان  ان تعالج االمور من وقت
ولـيس بـعـد غرق مـركب الـفـريق بـسـبب عدم
وجــــود ربــــان من حــــيـث اجلـــهــــاز الــــفــــني
والالعـب وكـان على االدارة ان تـنتـبه لالمر
ـرتـبكـة التي قـدمـها الـفريق بـعد الـعروض ا
في الـدوري  امـام احلـدود وخـسـارة الزوراء
وتـعـادله مع مـيـسـان ومـا جـعـلـهـا ان تـغض
لك الـنظـر عن ذلك امام مـستـحقـات بطـولة ا
مـحــمــد  الــســادس حــيث الــفـوز االول عــلى
ـتواضع ذهابـا وايابا ـوريتاني ا نـيوبوذا ا
ـدرب  لـلـقـراءة الـصـحـيـحـة بـعـدمـا افـتـقـد ا
ـواجهة الشباب ناسبة  واخـتيار الطريقـة ا
الـسـعـودي  ليـسـقط عـلى عـمـاه  في نـتـيـجة

الـفرق والالعب  لتبقى االمور ستئبة لليوم
امـــام فـــقـــدان كل االشـــيـــاء حـــيث الـــنـــظــام
الـداخـلي فــيـمــا يـتــعـلق بـانــسـحــاب الـفـرق
وصـعودعـها وهبـوطهـا وكان مـثال  ان تناط
عــمــلــيــة الـــتــنــظــيم بــرابــطــة من اصــحــاب
االختصاص والالعب الدول القدامى البل
جميع اللجان ان تخرج من  اعضاءوسيطرة
االحتــاد  الـــذي عــلـــيه ان يـــراقب  ويـــصــدر
الـتـعـلـيـمـات  ومـا من شـانه ان يـعـزز مـسـار
االمور التي الحتتاج الى تعليق وتكشف عن
عـدم رغبـة االحتاد في تطـوير الـدوري بشكل
ـــوسم االخـــيــــرة تـــثـــبت ذلك مـــتــــواصل وا
وتــســتـمــر حــكــايــة الــدوري وسط حتــسس
الـفــرق واجلــمــهـور  وشــعــورهــا امــام عـمل
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الزال مـوقف بعض الفرق من البطولة يتعلق
ـشـاركـة اذا ـالي وهي التــريـد ا بـوضـعــهـا ا
كـانت اخـتيـارية يـعـني اليـوجد نـزول   االمر
الــذي رفـضــتـه الـبــقــيــة  الــتي تــرى في ذلك
المـعـنى القـامـة الـدوري حتت الـيـة كانت الن
بـدون هبـوط يعـني قـتل للـمنـافـسة   وتـتجه
ــوجـدة  لــديــهـا لالســتـفــادة   من االمــوال ا
لـلمـوسم الـقادم  وعـلى عـكس ذلك سـتشـترك
ـواقف لـكن لالن لم تـتـضح االمـور بـسـبب  ا
اخملـــتــلـــفــة من الـــفــرق  ويـــبــدو ان  االمــور
ـقرر سـتحـسم في اجـتمـاع الـهيـئة الـعـامة ا
انـعقاده في الثامن عشر  من الشهر احلالي.
ومن بــ الـفــرق الـتي اعــلـنت  الــدخـول في
ـدرب فـتـرة االعـداد طـبـعـا الـزوراء بـقـيـادة ا
بـاسم قاسم الذي سيدخل معسكرا في تركيا
ـــبـــاراة  الـــفــريـق في  مـــلــحق دوري يــاتي 
ابـطال اسـيا حيث مـواجهـة  بيـونودكور في
طـشـقـنـد في احلـادي والـعـشـرين من الـشـهر
ــنــحه  مــواجــهــة الــعـ احلـالـي والـفــوز 
االمــارات في الــثـامـن والـعــشــرين من نــفس
الـشهر وفي حـال الفوز يـعني االنتـقال للعب
ضـمن اجملموعات وهذا بدوره ينسحب على
ـشاركة بدوري الـكرة احمللي  وفـيها يـفتقد ا

الـتي  قـد تـخـضع في االخـيـر الى رغـبـة عدد
ـفرق مـفـلـسة ـشاركـة  امـا من الـفـرق  في ا
اسـاسا ةجتـدها فـرصة في عـرقلـة االنور من
اجل اسـقـاط  شرط  الـهـبوط لـلـدرجة االدنى
ويـبــدو ان اغــلب غــيــر مـســتــعــدة وبـدا ذلك
يــتــضح عــنـدمــا اعــلــنت  فـرق مـن  الـتــهــيـا
واالعـــداد لـــلـــمـــشـــاركـــة وهي مـن تـــريــد ان
يــســـتـــانف الـــدوري حتت أي مـــســـوغ كــان
وتـغـيـر قـواعـده والنه   اسـتـمـر مـرتـبـكـا من
عـدة مواسم  بغـير الـواقعي  البل في تراجع
عـنـدمـا تـخـتـار الـيـة لـنـمـوسم مـا ثم تـتـغـيـر
عـندمـا كان يقـام  بنـظام اجملـموعات ومن ثم
الـنـخـبـة  ومن ثم الـعـودة الى الـدوري الـعام
الـذي  افــتــقــد مــعــنــاه بـشــكل واضـح  امـام
دة ثمانية مـعاناة الفرق التي تستمر تلعب 
اشــهــر ويـــدخل في اجــواء الـــصــيف  وسط
عن شـدة احلرارة  ما خلق تذمرا ب كل ا
في  ان  يــبـقى الـدوري مــتـاخـر في كل شيء
من دون احـتـرام لـلوقت الـذي يـنـسـحب على
ارهـاق مـيـزانــيـة االنـديـة ومـنــهـا بـالـكـاد ان
تـكمل  الفرق الفـترة  احملددة  امام تاجيالت
الحـدود لــهـا امــام  ايـة مــشـاركــة  خـارجــيـة
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وفي رغــبـــة لم حتـــقق لـــلــيـــوم  في ان جتــد
الفرق نفسها امام مسابقة منتظمة من حيث
ـباريات واالنتهاء وهذه االفـتتاح ومواعيد ا
امـــــور التــــخص الــــفــــرق حـــــسب بل
ـــتـــفـــرجـــ وســـائل االعـالم وا
وكــــان مــــهـــمــــا ان  تــــســــيـــر
ــا تـــقــوم به االمــوراســـوة 
بــقــيــة االحتـــادات احملــلــيــة
عـندمـا تظهـر وكانـها احتادا
واحـدا امام تـاخرنـا وفشـلنا
في الــوصــول بــالـدوري الى
طـلوب   كـما قـلنا الـوضع ا
اسـرع قـرار يـتـخـذه االحتـاد
هـــو تــاجـــيـل الـــدوري كـــمــا
ـــرة في قـــرار حـــصل  هـــذه ا
مـنفـرد من دون الرجـوع للـفرق
والن احلــاجــة تـــدعــو لــذلك
والنــهـم دومــا مع اتـــخــاذ
اقــــصــــر الــــطـــرق
لــلــتــعــامل مع
اهـــــــــــــــــــــــــم
الـــبـــطــوالت
الـكـرويـة البل
مـــرتــكـــز الـــلــعب
مــحــلــيــا   واالخــبــار
تـشـيـر الى ان قـرارات قـد
تـصـدر من قـبل االحتـاد
خالل االسبوع احلالي
  تـخص تـعـديل نـظـام
ـــــقـــــتـــــرح الــــــدوري ا
لـلوصـول الى الصـيغة
الــتي تــتـفق  عــلــيــهـا
الـــفــرق بـــعـــدمــا ظل
الـدوري عـلى الـدوام
مــــــــــثــــــــــارجــــــــــدل
كـونـهـيسـيـر بـشكل
مـــرتــبك مـن مــوسم
الخـــــــر فـي حـــــــالــــــة
حتــــــاوزهــــــا  الــــــكل
وبــاتــوا امــام وضع
فـني  مـتـقـدم  حتى
اليـخطر بـبال احد
 في تــقــد حـتى
مـفـتـرحـا لـتـغـيـر
أي مـفـردة كانت
 فـــــــــي وقـــــــــت
افـتـقـد دوريـنـا
البـسط  نـظـام
لــلـتــعـامل مع
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اليــخــتــلف عــلـى ان  الــتــوقف االضــطــراري
لـدوري الـكرة قـد  تـرك اثـاره الـسلـبـيـة  على
شاركة مع فرقهم الـوضع البدني لالعب وا
حـيـث اجلـويــة الــذي شـكـى جـهــازه  الــفـني
ـلـك مـحـمـد وذلك بـعــداخلـروج من بـطــولـة ا
الــــســــادس اثـــــر اخلــــســــارة  امــــام احتــــاد
الــعــاصــمــة بـفــارق ركـالت اجلــزاء  واحلـال
ــة  عـلى لـلــشــرطــة الــذي جتـرع اكــبــر هــز
نـطـاق البـطـولـة نـفـسهـا بـخـسـارته اخملـيـبة
امـام الشـبـاب الـسـعودي بـسـداسـية نـظـيـفة
نـظومـة بشكل قـبل ان  ينـعكس  ذلك عـلى  ا
عــــام حـــيث الالعــــبـــ الـــذيـن يـــجـــدون من
ـارسة كرة القدم مصـدر   معيشتهم  االول
والن عـدد من  االنديـة اضـطرت لـفسخ عـقود
الالعــبــ احملــتـرفــ  فــضال عـن  الـضــغط
الـذي يـواجه االجـهـزة الـفـنـيـة لـفـرق االنـدية
وتـاثر الـعالقـة مع مؤسـساتـهـا فيـمـا يتـعلق
بـدفع  مــســتـحــقــات الالعــبـ وغــيــرهـا من
جـوانب العمل الـتي تعطي مـسوغا لـلجهات
الـداعمة  بايقـاف دعمها   للـسبب نفسه قبل
ان تــســتــمــر ضــغــوط  االنــديــة عــلـى جلــنـة
ـسابقـات في ايجادالـية الستـئناف الدوري ا
وسـط اســتـــمـــرار احلـــراك الـــشــعـــبي  قـــبل
الـوصـول  التـفاق بـ الـفـرق والـلـجـنـة على
ـقـترح الـصيـغـة الـنـهائـيـة  القـامة الـدوري ا
في االول من شــبـاط الــقـادم في اتــفـاق  بـ

االثـنــ وسط مـشـاكـل لـدى الـفـرق
رغم انــهـا طــالـبت  وضــغـطت
عـلى االحتـاد في  اسـتـئـنـاف
ــقــابل الــدوري لــكــنــهـا بــا
التــــــقـــــدر عـــــلـى تـــــامـــــ
مــســـتـــحــقـــات الالعـــبــ
وفـرقهـا  ومن بيـنهـا فرق
مــؤسـســاتــيـة  حــتى لم
تـخطوا خـطوة واحدة
بــــاجتـــاه عــــمـــلــــيـــة
االعـــــــــــداد امــــــــــام
ــــــــــشـــــــــاركـــــــــة ا
ــفـتــرضـة لالن ا

تفـائلـ بالشـباب لم يـتوقعـها مـتبقى اشـدا
االمـال مـعـلـقـة عــلى لـقـاء االيـاب  والهـمـيـته
عـلى مـشـاركـة الــفـريق بـدوري ابـطـال اسـيـا
الـقادم  والـذهـاب له بوضع مـقـبول عل االقل
قـبل مع الـشـباب ومن ثم الـفـوز في اللـقـاء ا
ـــتــوقع ان ــشــاركـــة  بــالـــدوري احملــلي  ا ا
يـنـطـلق في االول من الـشهـر الـقـادم. ويـكون
فـريق الـقـوة اجلـويـة قـد بـدا عـمـلـيـة االعداد
لـلـمــشـاركـة بــالـدوري احملـلـي  وامـام االلـيـة
الـتي سيتـفق عليـها  من قبل الـفرق ويسعى
الـفـريق لــلـظــهـور في أي مــسـابـقــة مـحــلـيـة
وسم تالحـقه مـن ا لـتـعـويض انـكـساراتـه ا
ـــرور واخلـــروج بـــارادته من ـــاضي قـــبل ا
ــلك مــحـــمــد الــســادس لــذا نــراه بــطـــولــة ا
مـتحـمـسا لـلـمشـاركـة القـادمة والنـه متـصدر
الـدوري قبل الـتوقف يـبحث الـنجرب وادارة
الــفــريق عـن مـا يــنــقــذ وجــوهــهــا والـفــريق
ـتعـثـر امام بـسـبب  رفض االنصـار  لالداء ا
ـر  بـفـارق مـولـولـديــة اجلـزائـر واخلـروج  ا

ركالت اجلزاء. 
…b¹bł WO ¬

وكـان الدكـتـور رئيس نـادي  اربـيل عبـد الله
شاركة مـجيد قد اعلن مـوافقة النـادي على ا
ـقـبلـة وفي أيـة الـيـة تـتوصل الـيـهـا الـفرق ا
مـعــبـرا عـن نـظــرته االيـجــابــيـة  في اعــقـاب
ــــثــــلي الــــفــــرق االجــــتــــمــــاع الــــذي ضـم 
ـقتـرحات الـتي خرجـوا بها ـسابـقات  وا وا
ساهمة في مـعربا عن استعداد الـنادي في ا
ــبـــاريـــات اذا مـــا نـــظت بـــالـــيــة تـــنـــظــيـم ا
اجملـمـوعـات   عـلـمـا ان  اربـيل قـدلـعب ثالث
مـباريات تعـادل فيهـا جميـعا وله ثالث نقاط
ـوقع الثلث عشر وكـان مدرب الكهرباء في ا
ـباشـرة  باجراء عـباس عـطية قـد اعلن عن ا
الـوحـدات  التـدريـبـية  وبـاهـمـيـة  والكل في
الـفريـق يريـدون الـعـودة للـمـبـاريات عـبـر ما
ـسـابـقـات من حـيث سـيـقـرر من قـبل جلـنـة ا
ـقرر في الـيـة البـطـولـة ومـوعـد افتـتـاحـهـا ا
االول من شــــبـــاط الــــقــــادم وان حــــصل ذلك
سـيالعب الـزوراء كـمـا قـال اداري الـسـماوة

ـالـيـة  في الـنـادي عـلي عـزيــز ان  االمـور   ا
مـشجـعـة للـمـشاركـة  الـقادمـة  واالمـرمقـبول
لـديــنــا في الـتــوجه بــرغـبــة  في حــال عـودة
ــــســــابــــقــــة  وان الــــفـــــريق  ســــيــــشــــارك ا
والتـوجدمـشـكلـة امـام عودة الالعـبـ  حيث
مـــــقـــــر ان يـــــدفـع لـــــهم الـــــقـــــسـط االول من
مـسـتحـقـاتـهم  وسـيسـتـضـيف اجلـنوب  في
وسم حال استئناف الدوري بعدما استهل ا
بـافضل نتيجة بالتعادل  من دون اهداف مع
الـزوراء الــتي كـانـت وراء  اسـتـقــالـة حــكـيم
شـاكر. وبـالنـسبـة لـنفط اجلـنوب  لم تـتضح
درب  عمار عبد شاركة بعدكما قال ا امـور ا
احلــــســــ امــــام تــــوقـف صــــرف   االمـــوال
لـلـفــريق الـذي سـيــخـرج لـلـســمـاوة في حـال
استئناف البطولة  للفريق الذي كان قد لعب
اربع مـبـاريـات جمع مـنـهـا خـمس نـقاط  في
ــوقع الــثــامـن وكــانت ادارة نــفط الــوسط ا
شـاركة  وان الفـريق محتفظ قـداكدت على  ا
بـالالعبـ احملـترفـ والتـوجد مـشـكلـة امام
الـعـودة لــلـعب في الــدوري عـنـدمــا  يـضـيف
وقع السادس  الى ما االمانة  بعدما احتل ا
قـبل توقف الدوري عندما تغلب في مباراتيه
وجـمع ست نقاط وكان مـدرب الطالب احمد
عـبد احلـسـ   قداعـلن عن حتـضيـر الـفريق
واعـــادة تـــرتــيـب صـــفــوفـه  والــتـــحـــضـــيــر
ـواجـهة ـقـررة  عـنـدمـا يـخـرج  لـلـمـشاركـة ا
الـديوانـية  بعـدان لعب مـباراةواحـدة تعادل
فيها مع اجلنوب باربعة اهداف ومتوقع ان
ـشاركة  مع تـعلن بـقية الـفرق مـواقفـها من ا
ا يـتمتع به مـرور الوقت  خصـوصا الـنفط  
ــشــاركـة من قــدرات وامــكــانــات تـؤمـن له ا
ـســابـقـات قــداعـلــنت مـوعـد وكـانت جلــنـة ا
قـرر لـها ان مـباريـات  اجلـولـة  السـادسـة  ا
تـقـام في اخلـامس من شـباط الـقـادم  وفـيـها
ســـيــلـــتــقي الـــشــرطـــة والــقـــاسم  والــزوراء
والكهرباء والكرخ والنجف واربيل واجلوية
وزاخـو واحلـدود والـسمـاوة ونـفط اجلـنوب
ــيــنـاء والـديــوانــيـة والــطالب ومــيــسـان وا

والوسط واالمانة والصناعات والنفط.
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تـعودنـا وفـقا لـلـمـصطـلـحـات السـيـاسـية اجلـديـدة التي
شـاعت في الــعـراق كــثـقـافــة مـتــزامـنــة مع اوضـاع مـا
بـعـــد  2003 الـتي ال تخـتلف عـما قبل ذلـك التاريخ في
ـال اال أوجه الــصــراع عــلى الــكــراسي والــســلــطــة وا
بـالـيـات واشـكـال تـكـاد تـكـون نــتـائـجـهـا مـتـشـابـهـة مع
ـرجـعـيـات والـوالءات. وقـد شـاع فـوراق االنـتـمــاءات وا
بـيننا مصطلح الصمت االنتخابي الذي يسبق كل دورة
ـكن لهـا ان تفرز وجـوهاً وسـلطـة جديدة او انـتخابـية 
عدالت وأرقام تتارجح وفقا لبصمة الناخب او ة  قـد

اليات التالعب.
عزل عن الـتظاهـرات العراقـية لـوحة مطـلبـية واضحـة 
بــعض احلــوادث هــنـا وهــنــاك وبــعض من حــاول ركب
ـصـالح ســيـاسـيـة اال ان اغـلب اجلـمـوع كـانت ـوجـة  ا
طـالبة تـعاني وتعـبر عن واقع مزر يـستـحق التظـاهر وا
بـتغـيره. لـذا هي خرجـت تفـضح سيـاسيـ وسيـاسات
مـتـبـعـة خالل خـمـسـة عـشـر عـامـاً خـلت بـلغ بـهـا سـيل
الـتـحــاصص والــتـوافق والــتـقـســيـمــات مـا يــخـجل من
ـتلك حـسـاً وطنـيـاً يشـتـعل براسه حب وصـفه كل من 
الـعراق والعراقي بفسـيفسائهم االجمل واالكمل الذي
جـاد بجـمـاله عـليـنـا الـله سبـحـانه وتـعالى فـيـمـا خدشه
الــســـيــاســيــون واحلــكـــام واجــنــداتــهم حـــد الــتــمــزيق

والتشويه.
وقـد تاثرت قطـاعات معينـة بذلك احلراك بشـكل طبيعي
يـنــســجم مع حــجم ونــوع احلــراك .. ســيـمــا الــقــطـاع
الـريـاضي بـشـريحـته األكـبـر من الـشـبـاب الـتي تـقارب
ا تمثل قوة مستقبل ائة من نسب السكـان  سـبع با
هـذا اجلـيل الـواعـد الذي لـو تـهـيـأت له  ظـروف الـعيش
الـكر والبـنية الـتحتـية والعـقليـة السيـاسية واألوضاع
نـاسبـة الصـبح العـراق قوة كـبيـرة قادرة االجـتمـاعيـة ا
ا ينبغي عـلى اللحاق بركب احلـضارة بشكل اسـرع 
ـشـروعة بـفـضل تلـك السـواعـد الـشـابـة والطـمـوحـات ا
الـتي تتسق مع بلد نفطي وتاريخ وارث حضاري نتمتع
به قـــبل غـــيــرنـــا في ســـلم صــنـع احلــضـــارة وتــعـــلــيم
ا يدين لنا العالم اإلنـسانية الكتابة واألنظمة والـكثير 

به.
تظاهرين الشبـاب ينتمون للـحركة الرياضية بـرغم ان ا
ـارســ لأللــعــاب ومـشــجـعــ من الــطـراز ويـعــدون 
الـــكــبـــيــر اال ان تـــوقف الـــدوري الــكـــروي واألنــشـــطــة
الرياضية احمللية األخرى قد اثر سلبا على كثير منهم.
اذ أصـبـحت مالعــبـنـا مـهـجــورة كـانـنـا نـعــيش صـمـتـاً
ثل ريـاضياً لم يسـلم منه اال النشـاط اخلارجي الذي 
لـلبعض سـفرة وايفاداً وسـياحة واعالمـاً وامواالً وبزنز
عـلى حساب نتائـج فقيرة بادوات بـدات تتضح صورها
بـشكـل مرعب سـيـمـا بعـد خـسـارة نادي الـشـرطـة بطل
الـدوري العراقي ومـتصدره بـنتيـجة كبـيرة امام شـقيقه
ا يـؤشـر جزءاً من عـلت تـعطل الـنشـاطات الـسعـودي 
وهـذا مـا يـؤكـده الـعـلم والـشـواهـد الـتـاريـخـيـة الـبـعـيدة

والقريبة حتكي وتنذر بذلك.
كم نـتمنى ان يكون انـطالق النشاط الـرياضي بصرخة
ــتـظــاهــرين وضــرورة احلــفــاظ عــلى مــســتــويـات مـن ا
ـادية فـسبـات اغلب األنـدية العـبيـنا الـفنـية فـضال عن ا
ـا اثر ـعـيشـيـة وهم باالالف  أدى الى قـطع رواتـبهم ا
سـلــبـا في وقت نــحن وايــاهم نـبــحث عن سـبـل جـديـدة
لـفرص عمل وقطـع دابر الفسـاد بكل اشكـاله وقطاعاته
سـيما الـرياضـية مـنهـا التي أعـلنت اجلـماهـير ووسائل
ـمارسـات اخلاطـئة ن ا االعالم عن فـضحـهـا الكـثيـر 
والـسـيـاســات الـهـزيـلــة الـتي صـاحــبت بـعض األلـعـاب
ـنتـخبـات بشكـل يتـطلب ان يـعقـد مؤتمـر وطنـي يجد وا
حال لـلرياضة كجـزء من اصالح مؤسساتـنا كافة التي
نـخرهـا الفـسـاد وعمـهـا التـخبط .. والـتـظاهـر واحلراك
ـلفـات على طـاولة الـسلـمي فرصـة كـبيـرة لوضع هـذه ا
الـشرح وايجاد احلـلول والنهـوض بخارطة عمـل تعتمد
ـهنـية والـكفـاءة بعـيدا عن االرجتال ا
والــــعـــشــــوائـــيــــة الـــتـي دمـــرتــــنـــا
واوصـلــتـنــا حـافــة الـهــاويـة بــعـد
سـنوات طـويلـة وهدر لـلمـال اكثر
عـلى حـسـاب قطـاع حـيـوي وبيت

رياضي لشبابنا واوالدنا.
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اعلن االحتـاد االسيوي لكـرة القدم عن طـاقم حتكيم مبـاريات اجلولـة االولى من دور اجملموعات
بـدوري أبـطـال آسـيـا لـكـرة الـقدم. وكـلـف االسيـوي طـاقـم حكـام عـراقي مـكـون مـن علـي صـباح
وحـيــدر عـبـد احلــسن وواثق مـدلل لــقـيـادة مـواجــهـة بـيــرث كـلـوري االســتـرالي ضـد شــنـغـهـاي
قـبل. يـذكر ان الـعـراق يـشارك بـفـريقي ـباراة في الـ 11 من شهـر شـبـاط ا الـصـيني. وسـتـقـام ا
الـشـرطـة والـزوراء في نـسـخـة  2020 بـدوري ابـطـال آسـيـا. من جـانب اخـر وصل مـهـاجم نـادي
الــزوراء عـمـاد مــحـسن الى الـســودان تـمـهـيــداً لالنـضـمــام الى صـفـوف فــريق الـهالل. وأكـمل
ؤمل ان يقدم محـسن مفاوضاته مع الهالل وتبقى فقط اإلعالن الرسمي عن الصفقة حيث من ا
الـفـريق الــسـوداني العــبه الـعــراقي الى وســائل االعالم. وكـان مــحـسن قــد حـصل عــلى كـتـاب

االستغناء من فريقه الزوراء حيث وافق األخير على منحه بعد إصرار الالعب.
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كـشف االحتـاد الــعـراقي لـكـرة الـقـدم
حــقــيــقــة صــدور اوامــر قــبض بــحق
رئـيس االحتـاد عبـد اخلـالق مـسـعود
ونــائـبه عـلـي جـبـار بــشـان الـقــضـيـة
الـتي رفـعـهـا الـنـجم الـدولي الـسـابق
عدنان درجـال حول التالعب بـالنظام
االســـاسي لـالحتـــاد. وقــال الـــنـــاطق
بــــــاسم احتــــــاد الــــــكــــــرة حــــــســـــ
اخلرسـياني إن االنـباء الـتي اشارت
الى صـــدور امــر الــقــاء قـــبض بــحق
رئيس االحتاد ونائبه غـير صحيحة.
واوضح أن القضية مـازالت مستمرة
ولم يصدر امر القاء قبض حتى االن
مـبيـنـاً ان االمـر بـرمته يـأتي من اجل
حتشيد والضـغط على الهيـئة العامة
لـــلالطـــاحـــة بــرئـــيس احتـــاد الـــكــرة
ونـائـبه. وكــان درجـال قـد رفع دعـوى
قـضــائـيـة ضــد احتـاد الـكـرة بــتـهـمـة

الـتـالعب بـالــنـظـام االســاسي الحتـاد
الــكــرة. من جــانب اخــر اكــد اجلــهـاز
ـصري الـطـبي لـنـادي االسـمـاعـيـلي ا

غـيـاب الـدولـي الـعـراقي هـمـام طـارق
العب وسط فـريق الكـرة عن مـواجـهة
ــقــرر اقــامــتــهــا الــيـوم بـيــرامــيــدز ا
الـثالثــاء فى إطـار اجلـولـة الـ 12من
مسابقـة الدوري . وأكد الـدكتور أكرم
عـبــد الـعـزيــز رئـيس اجلـهــاز الـطـبي
بــاإلسـمــاعــيـلـي في تـصــريح نــشـره
ـوقـع الـرســمي لـلــنـادي أن الالعب ا
ــدة العب  الــعــراقي ســيـــغــيب عن ا
أسبوع لشعوره بإجهاد شديد مبينا
ان الــدولي الــعـــراقي لم يــغب عن أي
وسم فضال مباراة للـدراويش هذا ا
عن مشاركـاته ضمن صفـوف منتخب
بالده وهــو مــا تــسـبـب في إصــابـته
ـنـعه من الـلـعب في بـاجـهـاد كـبــيـر 
قـبـلة. ويـحـتل اإلسمـاعـيلي الـفتـرة ا
سابقـة برصيد 14 ركز الـ 11في ا ا
ـركز نـقطـة بـينـمـا يـقبع بـيـراميـدز ا

السادس بـ 16نقطة.
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ان الـنـادي كـرم العــبـيه اشـبـال ونـاشــئـ بـكـرة الـســلـة ولـعـبـة
الــقـوس وجـمـيع الـالعـبـ في الـريــاضـات االخـرى. من جـانب
اخر أرسل نـادي الشـرطة كتـاباً رسـمياً الى االحتـاد العراقي
مـتاز 2020 /2019 لكـرة السـلـة يؤكـد مشـاركته في الـدوري ا
وقـال مــدرب فـريق الــنـفط خـالــد يـحـيى إن نــادي الـنـفط ارسل
ـمـتـاز لـكـرة كـتـابـاً يــعـلن به مـشـاركــته في الـدوري الـعـراقـي ا
لــلــمــوسم  2020 /2019 وأوضح ان الــدوري ســيـنــطــلق في 9
ـحافـظة دهـوك مـبيـناً ان الـنفـط جاهـز للـدفاع كانـون الثـاني 
عن لقـبه وحصده للمرة الثانية على التوالي. وكان احتاد الكرة
قد اعلن جداول مباريات الدور اخلامس والسادس والسابع.
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كــشف رئـيس نــادي اخلـطــوط الـريـاضـي لـيث حــسـ سـبب
ــــمـــتــــاز لــــكـــرة انـــســــحــــاب نــــاديه من الــــدوري الــــعــــراقي ا
الـســـــــــــــــــلة  2020 /2019 وقـال حسـ إن نادي اخلـطوط
ـمـتـاز في انـسـحب رسـمـيـاً من مـنـافـسـات الـدوري الـسـلـوي ا
نسـخة العام احلالي. واوضح أن سبب االنسحاب يأتي بسبب
ـالية التـي يعاني مـنها الـنادي وكذلك بـسبب االوضاع االزمة ا
الراهـنة والتـوتر االمني الـذي يشهـده العراق بـشكل عام. وب
الـنجم الـدولي الـسـابق أن إدارة نـادي اخلطـوط حتـاول بـقدر
سـتطاع دعم جميع انـشطة النادي السـميا كرة السـلة مبيناً ا بي تدريباته في تايالند إستعداداً لنهائيات آسيا نتخب األو U³¹—bð ∫ يواصل ا


